










১ম সংখ্যা! 

জীবনীকোম্ব 
( ভারহীয়এতিহাসিক ) 

শ্রীশশিভৃবণ বিদ্ভালক্কার 
কর্তক সঙ্গলিত 

১ম সংস্করণ 

কলিকাত। 

১৩৪৩০ 

- শসা 

পা প্রতি সংখা নিমমিত গ্রাহকের জু এক টাঁকা 
অপরের জন্য দেড় টাকা । 



তসীল্বন্পী ক্কান্য 

শীযুক্ত শশিড়ধণ বি্ভালক্ষার কর্তক সন্কলিত জীবন-চরিত 

বিনয়ক বিস্তৃত আভিপান। এইকপ পুস্তক ভারভীয় আন্ত 

কোনও ভাষায় এমন কি ইংবাঁজাতেও প্রকাশিত হয় নাই । 

জীবনী কোষের প্রথম অংশ (ভারহায় পৌরানিক)২২ সংখাায় 

২২০০ পৃষ্ঠায় শেঘ হইয়াছে । ভারতাধ এতিহাসিক আংশের কয়েক 

সংখা।ছাপা হইয়াডে । এই পৌরাণিক অণশে বেদ, সংহিতা, উপ 

শিঘদ, রামায়ণ, মহাভারত, রর প্রভৃতি হউঠে নাম সগহ করি 

তাহাদের দিবরণ দেয়া হইঘাতে।  আনিসন্গিহত পাঠকের 

শবিধার জন্য পুস্তক গুলির অধায় দর প্রভৃতির উল্লেৎ 

করা হইয়াছে। এই পৌরাণিক অআংপের সম্পূর্ণ মুল উতক 

চামড়ার বাঁধাই ঢই ৭ পঁচিশ টাকা, ডাকমাশুলাদি ঢুই 
তে 

ট।ক। বার আন।। ইচ্ছা করিলে কিস্তিবন্দিতে বই ল এছ! 
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দ্ধ যাইতে পারে। মহ টাক। প1ওয়া। যাবে হহ সংখা। ব 

পাঠাঁন হইবে । বল্গদেশেব শিক্ষ। বিভাগের ডিবেটাব বাহাদুর 

কর্টক বঙ্গদেণের আবুল, কলেজ ৪ লাইব্রেরীসমূভের জন্য 

অনুমোদিত হইয়াছে । প্রাপ্সি স্থান (১) গ্রস্থকারের শিকট 

২১০৩২ কর্ণ গয়ালীস ঠট, কলিকাত।। (২) চক্রবন্তী চাটাঙ্ছ 

এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজ ন্দোয়ার, কলিকাতা | (৩) গ্ুরুদাস 

চাটাঁজ্ভী এণ্ড সানস, ২০5১১ কর্ণপয়ালাস প্রা, ও অগ্য্ 

প্রধান প্রধান পুস্তুকালয়ে গা গয়। খায় । অগ্রিম টাক। পাগাইয় 
গ্রন্থকারের নিকট হইতে লইলে ডাকনা শ্রুল লাগে ন।। 



ভীবনীকোহ্ 
( ভারতীয়-এতিহাসিক ) 

শ্বীশশিভৃষণ বিগ্যালঙ্কার 
কর্তৃক স্কলিত 

১ম সংস্করণ 

কলিকাতা 

১৩৪৩, 



প্রকাশক 

প্রীদেবব্রত চক্রবন্তী এম. এ 
৯১০৩২ কর্ণওয়ালিস ্রীট 

কলিকাত। 

কলিকাত৷ 
২০৯ নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট 

জীবশী-কোষ মুদ্রাযন্ত্ে 
ভীপশিভুষণ বিষ্যালঙ্কার 

কর্তৃক মুদ্রিত 



ডৎসর্গপত্র 

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত সন্তোষের ছয়আনীর জমিদার 

বিদষ্যোতসাহী মহানুভব বিবিধ সদৃগুণালঙ্কত 

শ্রীযুক্ত কুমার হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী 

এম্ এ, বি-এল মহাশয়ের করকমলে 

প্রীতি ও কৃতজ্ঞভার চিহ্তস্বরূপ 

গুণমুদ্ধ গ্রন্থকার কর্তৃক 

সাদরে প্রদত্ত 

হইল। 





ভূমিকা। 
চল্লিশ বৎসরা!ধক পুর্বে যখন জীবনী-কোঁষের কাঁজ প্রথম আর্ত 

করি, তথন ইচ্ছা (ছল যে পৌরাণিক ও এ্তিহাসিক এই উভয় শ্রেণীর 

নাম সংবলিত একখানি অভিধান সংকলন করিব । ক্রমে কার্য্যবুদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে দেখিলাম যে ত্রর্ঈপ একখানি গ্রন্থ সংকলন বহু সময় ও ব্যয় 

সাপেক্ষ, তড্িন্ন এপ একখানি বই আনতনে এত বৃহৎ হইত যে, সর্ব 

সাধারণের পক্ষে ক্র করা হরত সম্ভব হহত না; তখন কয়েকজন 

হিতৈষী বন্ধর পরামশে ছুইটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলাম। প্র 

ছুইখানি9র মধ্যে ভারতার পেরাণিক খানি প্রথমে সমাপ্ত করিয়া 

প্রকাশিত কাঁপরাছি, এক্ষণে ভার তীর প্রতিহাসিক অংশ প্রকাশ করিতেছি । 

পরঙালিশ বংসরে?9 অধিক কাল শিক্ষকত। কার্ষো ব্যাপূত ছিলাম। এ 

সময়ে জীবনী-চরিত বিষগ্জে একখানি ভীল অভিধানের অভাঁব বিশেষ অনুভব 

করিতাম। সেই অভীৰ বোধই আমাকে প্র কার্যে প্রেরণা দান করে। ইতি- 

পূর্ব বাবু উপেন্্নাথ বন্দোপাধযার মায় চরিতাতিধান নামে একখানি 

শ্রেণীর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংকলন করেন। এর পুস্তকে তি'ন ভারতীয় এবং বিদে- 

শীয্প পৌরাণিক ও শ্রতিহাঁসিক সমুদয় শ্রেণীর নাম সংকলন করেন। বল! 

বাহুল্য তজ্জন্ত তাঁহাকে বিশেষ সাবধানতাঁর সহিত নাম বাছাই করিতে 

হইছিল এবং আরতন বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেক নামই বাদ দিতে হইয়া- 

ছিল। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাঁশয় “বঙ্গীয় সাঁহিতা সেবক” নামে একখানি 
নামাভিধান প্রণয়ন করেন | নাম হইতেই বইখাঁনির পরিচয় পাওয়। 

যাইবে! বন্ুপুক্বে বঙ্গনীসী কার্যালয় হইতেও “বঙ্গভাষার লেখক* নামে এ 
শ্রেণীর একথানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । ৬ স্থবল চন্ত্র মিত্র সম্কলিত শব্ধীভি- 

ধানেও অনেক জীবনী প্রদত্ত হইয়া ছে। এইভাবে নিতিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির 
দ্বারা যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্ট। হইয়াছিল, তন্বারা ইহাই প্রমাণিত 

হয় যে, প্রীব্ূপ এক বা একাধিক গ্রন্থের অভাব অনেকেই বোধ করিতেছিলেন। 

কিন্তু কেবল জীবন চরিত বিষয়ক এমন একখা|ন অভিধান হয় নাঁই, যাহাতে 
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ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশের লোকের নানাপ্রকাঁর কাধ্য ক্ষেত্রে লব্ধ প্রতিষ্ঠা 
ব্যক্তিগণের সংক্ষিপু জীবনা পাওয়। যাইতে পারে । আমার এই পুস্তকে 
সেই অভাবই দুর করিবার সামী চেষ্টা মাত্র কণিয়াছি। 

প্রথমে বইএর নাম সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা বলা আশ্তক বোধ করি। 

এই পুস্তকটি “জীবলা-কোধ” নাঁমক গ্রন্থের শাপতার এ্তিহাসিক অংশ | 

কিন্ত ইহার মধ্যে এমন অনেক নাঁনহ পাওয়া যাইবে বেগুলি ঠিক “তি 

হাঁসিক” বাক্তি নন অর্থাৎ বাহরা অল্প দিন পৃর্ধেব পপগোলকগত হুইরাছেন "। 
ইংরাজিতে খলিতে গেলে £& 10100105127 01 111১1911091] 1509৭ এবং 

4৯ 10101101797 91 131012790)17108 ধাপতে যাহা বুঝার, আমার এই তার- 

তীয় এ্রতিহাসিক অংশ গেেই শ্রেখাএ গ্রন্ত হইবে । ইহাতে এমন নামও কিছু 
কিছু পাওয়া যাইবে, ধাহাদের এতিহাগিকত্ব হন্সত সম্পুণরূপে স্বাকৃত হয় 

নাই । কিন্ত ত্র সক নামের পারি ঝ। বিখবণ লাঁন। সুখে পাঠকগণের 

গোচরে আসে । সেহ কারণেহ কেবল এ খ্রেণাপ লাম হহার মধ সন্নিবি 

হইয়াছে । বেদ্ধ, ও জৈন ধন্ম সাহঙ্যে এমন অপকে নাম আছে, বাহবা 

হয় আদে। প্রাঁতহাসিক বাক্তি নন । কিন্তু তবৌদ্ধ ও জেন সাহিতা প্রতিহপি- 

কের আলোচনার ধিষস। তচ্জন্ত শ্রী সকল লাম (সম্পুর্ণপপে এতি- 

হাপিক না হইলেও) দিতে হুইরাছে। এই নান নি্ধাচন বিষে বাঙ্গালী 

অথবা বাঁডল। দেশের হতিহাপ ও সাহত্যের আহত ঘানষ্ট ভাবে সংগ্রিষ্ট 

লোকের নামেরহ প্রাধাগ্ড দিরাছ । অন্তাঞ্ঠ প্রদেশের যে সকল বাক্তির 

নাম সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের গোচরে আসবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত 

অধিক, কেবল সেই সকল নামই সন্নিবাশত হইরাছে। 

বল। বাহুল্য বিশেষজ্ঞ |দগের উপযোগা কানুর। গ্রন্থ চিত হয় লাই 

সাধারণ বাঙ্গালা পাঠক দেশের হাহা নস সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা কলে 

যে সকল নামের সংক্রবে আপে পাবেন, সেই সকল "7ক্রির পারচর সংক্ষেপে 

অথচ প্রধান প্রধান শিবন্ধ গুলিবাদ ল। দিরা ববৃত করা হহরাছে। কোনও 

কোনও প্রসিদ্ধ নামের বিবরণ হখত অনাবশ্ুক দীর্ঘ মননে হইতে পারে-_ 

যেমন অশেক অগবা আওরঙ্গদেব | তজ্জন্ত বক্তব্য এই বে তাহাদের 

জীবন কা।হনা অবণম্বন করিয়া! নান! প্রকার গ্রন্থ প্লচি হইয়াছে এবং 

এখনও তাহাদের জান সংক্রান্ত নান। তথ্যের সন্ধান হইতেছে । সে ক্ষেখ্ডে 

এই সকল বিবিধ ত্থ্যেক্ সারাংশ প্রদান কণা যুক্ত থুক্ত মনে করিয়ছি। 
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এই প্রকার একখানি গ্রন্ত রচনা বে কেবল একজনের পরিশ্রমের 

উপর নির্ভর করে না, তাহ। বলাই বাহুল্য । তজ্জন্ত এই গ্রন্থ রচন। কালে 

যেসকল সম্বদয় ব্যাক্তগণ নান ভাবে আমাকে সাঁহীয্য করিক্জাছেন, তাহা- 

দের নীম এস্লে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ কারতেছি । পণ্ডিত অমূল্য চরণ 

বিদ্যা ভূষণ মহাঁশর তাহার লিজ সংগ্রহের অনেক পুস্তক এবং পঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষদ পুস্তক গার ইহতে পুস্তকাঁদি আনিবাঁর অতিরিক্ত সুবিধা করিয়! 

দিয়াছেন | |ন্গ্যোত্সাহা ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা। মহাশয় তাহার নিজস্ব সুবৃহত 

গ্রন্থাগারের সংগৃহাত পুস্তকাবলা ব্যবহার কিপার অগ্রমতি প্রদান করিয়- 

ছেন। বিশ্বাবগ্থালিরের অধাপক ডাঃ বেণীমাধণ ঝড় রা, ডাঃ ন।ননাক্ষ্য দত্ত, 

শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিশএবিগ্ঠীলয়ের গবেষক (1999801) 

301)919 ) পন্ধুবর শ্সুত মলোমোহন খোষ 71. 4. ৪ শ্রীযুত বতীন্ত্রনাথ 

ভট্টাচার্য এ. 4. নাঁন। প্রকাণ মুল্যবান পরামশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া 

আমার অশেষ?প গাহাম্য করিকাছেন। প্রেম্থুন বিশ্ববিগ্তালরের অধ্যাপক 

যুক্ত রদাগসাদ 'টীবুরী এম এ, পি-আর-এস্ও অধ্যাপক ইন্দুভূষণ 

মছ্ুমদার এম এ শাঁলাসপ তথ্যপংগ্রহ ও কোনও কোনও নামের 

বিবরণ লিখির1 দিম্াছেন । 

এই গ্রন্থে সংকলিত মুম্গমান নানগুলির সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে 

অনেক স্থূলেই দেখ! গিপাছে যে অনেক পদস্থ গুসল্মানের একাধিক নাম 

রহিয়াছে । যেমন সম্রাট আকবরের অন্থতম সেনাপতি খেরাজ গিক্ানুদ্দিন 

আলির উপাধি প্রথমে ছিল আস্ফর্খ। গুজরাট বিজয়ের পরে তিনি আব্বাস 

1 উপাধি প্রাপ্ত হজ । এইরূপ স্থলে, ইতিহাসে যে নামের দ্বারা কোনও 

ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত, অভিধানে সেই নাঁমের সহিতই বিবরণ 

দেওয়া হইয়াছে । 

অনেক ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাক্তির অন্তান্ত নানাঁরূপ বিন্রণ পাওয়া গেলেও 
জীবনাখ্যান হয়ত কিছুই পাওয়া যায় না, অথব! অতি সামান্তই পাওয়! 
গিয়'ছে, সেই ক্ষেত্রে যে প্রকার বিবরণ পাওয়। গিয়াছে, তাহাই কেবল 
দিতে হইয়াছে । অনেক এঁতিহাসিক বিবরণের তারিখ সন্ধে এখনও 
বিশেষজ্ঞগণের বিচার চলিতেছে । সে সব ক্ষেত্রে অবস্থান্যারী বাবস্থা 
করিতে হইয়াছে। 



11৪ 

পুস্তকান্তর্ণত নাম ও তন্তৎ বিবরণ যথাসাঁধা প্রামাণিক গ্রন্থাদি হইসে | 

সংগ্রহ কর! হইয়াছে । তাহা সত্বেও এতবড় ব্যাপারে যে কিছু তুল ত্রুটি 
অনিচ্ছাসত্বেও থাকিবে না, ভাহা বিশেষ করিয়। বলিবার আবশ্তক নাই। 

সহদর পাঠকগণ সেই ভুল ক্রুটার গতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বাধিত 
হইব। যে সকল স্থান হইতে বিবরণ সংগৃহিত হইয়াছে, তাহাদের তালিক। 

দ্রাঙ্কন শেষ হইলে, পৃথক ভাবে দেওয়া হইবে । পরী তালিকার অন্তর্গত 

দকল জায়গা হইতেই যে, বিবরণ সংগৃহিত হইয়াছে, তাহা নহে ।? অন্ু- 

সন্ধিংসু পাঠকের সুবিধার জন্য যে মকল বি:ভন্ন পুস্তক ও মাপিক পত্রিকা- 

দিতে এ নাম সংক্রান্ত আলোচনা প্রভৃতি হইয়াছে । সেই সকল 

পুস্তকাদির নামও দেওয়। হইয়াছে । 

গ্রন্থকার 



জীবনী কো 
স্ারতীয়-এতিহাঁসিক 

সম 

অকলঙ্ক--তিনি একজন জৈন বিধি) নামক গ্রন্থগুলিও তাহার রচিত 

সন্নাদী। খুষ্থীয় অইম এতান্ধীতে হেম 

শীতল নামক একজন দে দ্ধ নরপতির 

সমক্ষে কাঞ্চী প্রদেশস্থ 'বৌদ্ধদিগকে 

বিচ'রে পরাস্ত কবেন হম 

শীতল পোদ্ধপন্্ পরি ত্যাগপুর্নক জৈন- 

ধন্ম অবলম্বন করেন এবং বেছ্বদিগকে 

দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া) দেন। 

তিনি মীঘাংনা শান্ত্কার কুমারিলের 

সমপাঁময়িক 1ছলেন! তিনি প্নায় 

বিলিশ্চর” নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 

কুমারিলের সহিত তাহার ও সমন্তভদ্র 

শীমক অপর একভন জৈন আঁচাদোর 

দার্শানক মত বিষয়ে প্রবল বাদ প্রতিবাদ 

হয়। অকলঙ্ক “তন্াগ্থাজবাত্তিক” 

নামে “তন্্ার্থা দগম” নানক গ্রছের 

একথান। টাক। তিন 

“অষ্টশতী* নামক একখানা পুস্তকও 

রচনা করেন। উহ! পুর্ববোক্ত সমন্ত- 

ভদ্র রচিত “আগ্ত মীমাংসা” গ্রন্থের 

টাকা । উপন্ৌক্ত গ্রন্থগুলি ভিন্ন 

“লঘীরস্্বয়* “ব্ববীপ সস্তোঁধন” এবং 
“প্রারশ্চিন্ত গ্রন্থ” ( অথবা প্রারশ্চিন্ত 

রাড! 

2েখেল। 

নলিরা কথিত হর । কুমারিল দেখ । 

অকালবর্-. তিনি দাক্ষিণাত্যের 

রাষ্কৃুউংশীর নরপতি (তৃতীয়) 

গোঁখিন্দের পুত্র! এই গোবিন্দ প্রথম 

জগতঙ্গ নামেও খাত ছিলেন। অকাল 

বধ ৮৭৫ খ্ুষ্টাব্দ হইতে ৯১১ খুষ্টাক 

পর্যন্ত ৩5 বদর রাজত্ব করেন। 

অকালবর্ষের অন্য নাম (দ্বিতীয়) সঃ 

শুভতুঙ্গ । তিনি গুর্জর, লাট, কন্কন, 

অন্ধ, কলিঙ্গ, গঙ্গ, মাগধ প্রভৃতি দেশের 

বাজগ্রণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। 

আহার মৃত্তার পরে তাহার পৌঁত্র ইন্দ্র 
বাঁজসিংহাসনে আরোহঘ করেন। কিন্ত 

অকাালবধের পুত্র জগতুঙ্গঃ কেন রাজ। 

হন নাই তাহার কোন (বিবরণ জালা 
যায় না। দস্তীবন্থা দেখ। (২) বল্ল 

ংশীর দ্বিতীয় কৃষ্ণের অন্য নাম । 

অকিঞ্চন_ ইহার প্রকৃত নাম 
রঘুনাঁথ রাঁয়। ইহার পিতার লাম 

ব্রজকিশোর রায় । বদ্ধমানের অন্তর্গত 

কালনার সন্গিহিত চুপি গ্রামে ১৭৫* 

খৃষ্টান রঘুনাথের জন্ম হয়। তাঁহাঁরু 



অকিঞ্চন 

পিত৷ বর্ধমানের মহারাজ কীত্তিচন্দ্রের 

দেওয়ান ছিলেন। রঘুনাথ সংস্কৃত ও 
পারস্ত ভাষার স্ুপগ্ডিত ছিলেন। 

বদ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজচন্দের 

অনুগ্রহে দিল্লীর সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট 

রঘুনাথ সঙ্গীতের অনুশীলন করিয়া- 

ছিলেন । কির্ৎকাঁল দেওয়ানের কাঁধ্য 

করিয়!, তিনি বিষয় কাঁধ্যে উদাসীন 

হইয়া পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ 

করেন। শ্তামা বিষয়ক ও কুষঃ বিষরক 

গাঁন রচনা করিয়া তিনি বিখ্যাত হইয়া- 

ছিলেন। তাহার সঙ্গীতগুলি অকিঞ্চন 

ভণিতাযুক্ত । ১২৪৩ সালের 

থুঃ অব) ১৯শে ভাঁত্র তিনি দেহত্যাগ 

করেন। 

অকিঞ্চন দাস (১) একজন 
পদকর্তী। তাহার রচিত গান আছে। 

(২) তাহার রচিত ছুইখানি 

গ্রন্থ "্শ্রীচৈতন্ত ভক্তি রসা-আ্বকা” ও 

*জ্ীচৈতন্ত-ভক্তি বিলান”। প্রথমোক্ত 

গ্রন্থ গ্রশ্্োত্তরচ্ছলে লিখিত । শ্রানিতয- 

নন্দ প্রভু তত্ব জিজ্ঞাস এবং মহী প্রভু 

শ্ীচৈতন্য উত্তর দাতা । 

অখিল খা, নবাব মির আস্ব- 
বীর উপাধি, খোরাপানের অন্তর্গত 

খোরাক তীহার জন্স স্থান! তিনি 

সম্রাট আওরগ্গজেধের অধীনে মন্ত্রী 

ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কাব 

১৬৯৫ খুঃ অব (হিঃ ১১০৮) তাহার 
মৃত্যু হয়। রাদ্ধি দেখ। 

1১৮৩১ 

জীবনী-কোৰ ২ 

অকেত সিংহু-_ তিনি একজন 
জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ও জ্যোতিষ 

শাস্ত্রের গ্রন্থকাঁর কিন্তু তীহাঁর রচিত 

গ্রন্থি পাওয়া যায় লাই । ধনঞ্জয় 

দৈবজ্ঞ কৃত “জাতক চন্দ্রোদয়” গ্রন্থে 

তাহার শ্লোক উদ্ধত আছে। । 

অক্কাদেবী_শিবাজীর গুরু রাম. 
দাস শ্বামীর তিনি শিষা। ছিলেন। 

রাঁমদীস ন্বামী ১৬০৩ শুকের (১৬৮১ 

শ্ীঃ) মাঘ মাসের কৃষ্ণ নবমীতে পর- 

লোঁক গমন করেন। মুত্যুর পুর্বে 

রামদাস স্বামী তাহার বাঁ.'বিধব। 

ব্রণ শিষ্য অক কাঁদেবীকে পাঁরলিস্থিত 

রামবিগ্রহের সেবা কাধে নিযুক্ত 

করিব] যান। শিবাজীর জোষ্ঠ পুত্র 

শন্তজা ও কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম, তৎ- 
পরে শস্তুজীর পুত্র শাহ, তাহারা সকলেই 

অক্কাদেণীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন 

এবং তীহাঁর উপদেশ শরনণ করিতেন 

অকৃকাঁদেণী মৃত্ার পুর্বেই, মহারাঁজ। 

শর অনুমতি অনুসারে, রামদাঁস 

স্বামীর জোষ্ঠ ভ্রাতার পোত্র গঙ্গাধরকে 

রাঁম বিগ্রহের সেবার কার্যে নিষুক্ত 

করিরাছিলেন। 

অক্তুরচত্্ দত্ত-- [তি কলি- 
কাতা ওয়েলিংটন স্কবোয়ারের নিকট 

সুবিখ্াত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ 

করেন। কোম্পানির আমলে তিনি 

কমিশেরিষেট বিভাগে কার্য কৃর্ি- 

তেন। ইছাঁতে তাহার প্রচুর ধন লাঁত 



৩ ভারভীয়-এতিহাসিক 

হয়। বীরভূমের যুদ্ধব্যাপান্সে তিনি 

ইংরাজ সেনার মহিত তথাক গমন 
করিয়া।ছলেন। 

অক্লাণ্ড। লর্ড-. তাহার সম্পূর্ণ 
নাম জর্জ ইডেন, আরল-অব-অক্লাগু। 
(900726 1590975) 10811 01 40001200 

তিনি প্রথম লর্ড অক্লাঁণ্ডের পুত্র। 

১৭৮৪গ্রীঃ অবের ২৫শে আগষ্ট তারিখে 

তাহার জন্ম হয়। তিনি অক্সফোর্ডে 

শিক্ষা লাভ করেন এবং১৮০৯ গ্রীঃ অব্দে' 

তিনি আইনের পরীক্ষান় উত্তীর্ণ হন। 

১৮৩৩ শ্ীঃ অন্যে বোর্ড অব ট্রেডের 

সভাপতি ও টাকৃশলের অধ্যক্ষ হন। 

তিনি ১৮৩৩ শ্রীঃ অন্দর ৪ঠ1 এপ্রিল 

ভারনুবর্ষের শাসন কর্তী হইয়া আগমন 

করেন। তাহার শাসন কালে প্রথম 

কাবুল বুদ্ধ আরম্ত হর! ১৮০৯ খ্রীঃ 

অবে আহম্মদ শাহ ছুরাণীর পোত্র শাহ 
স্বজাকে বিতাড়িত করিয়া দোস্ত 

মোহাম্মদ কাবুলের পিংহাঁসনে আরো।- 

হণ করেন। শাহ সুজ। পলায়নপূর্ববক 

লুধিয়ানা সরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

এদিকে মধ্য এশিয়াতে বাঁশিয়া রাজ্য 

বিস্তার করিতে করিতে আফগান 

সীমান্তে আসিয়! উপস্থিত হইল। এই 

ঘটনা ইংরেজ রাঁজনীতিবিদ্দিগের 

মধ্যে চাঞ্চল্োর সঞ্চার করিল। দোস্ত 

মোহাম্মদ রাশিয়ার রাঁজ দূত বিটকি- 

বিচকে ( ৮11-5160)) ) সাদরে গ্রহ' 

করিলেন। বিলাতি সরকার আফগান 

অক্লাণ্ড 

দরবারে রাশিয়ার প্রতিপত্তি খর্ক 

করিতে কৃতমক্কল্প হইলেন। ল্' অকৃ- 

লাগ বিলাতি সরকারের আদেশে ১৮৩৮ 

খ্রীঃ অব্দের ১ল! অক্টোবর দোস্ত মোহা- 

ম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। 

একদল ইংরেজ সৈন্য শাহ স্ুজার পক্ষা- 

বলম্বন করিয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দোস্ত 
মোহাম্মদ পরাজিত হইয়! আত্মসমর্পণ 
করিলেন। শাহ নসুজা ইংরেজের 

সাহায্যে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 

হইলেন। দশ হাজার ইংরেজ সৈন্ত 
কাবুলে শাহ সুজাকে সাহায্য করিবার 

জন্য অবস্থান কাঁরতে লাগিল। 
কিন্তু শাহ সুজার অকন্মণ্যতাঁয় অচিরে 

কাবুলে বিদ্রোহ বহ্ছি প্রজ্জলিত হুইয়া 
উঠিল । ৯৮৪১৮ গ্রীঃঅবের ২র1 নভেম্বর 

ইংরেজ কন্মচারা মার আলেকঙাগার 

বর্পণেন (31416580067 01895 ) 

এবং ব্রিটিশ রাজদূত সার উইলিয়ম 
মেক্নটেন (312 5৮. 1150709210660) 

২৩শে ডিসেম্বর, দোস্ত মোহাম্মদের 

পুত্র আকবর খ! কর্তৃক নিহত হইলেন। 

সেন্ত ও তাহার অন্ুচর বার 

হাঁজার লোক কাবুল হইতে প্রত্যা- 

বন্তনকালে নিহত হইলেন । মাত্র 

একজন লৌক জালালাবাদে প্রত্যাবর্তন 

করিরা এই বিপদের বার্তা জ্ঞাপন 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল । ১৮৪২ 
খু; অবে ১২ই মার্চ লড অকৃলাগ্ 
এদেশ পরিভ্যাগ* করিলে, রূড এলেন 

৪৫০৩ 



অক্ষপাদ 

বরা ( 1011617190701001) ) 

হইলেন। ১৮৪৯ থ্রী; অব্দের ১ল। 

জানুয়ারী লড অকলাণ্ড পরলোক 

গমন করেন । 

অক্ষপাদ- প্রসিদ্ধ ন্যায়দর্শন শ্ত্র- 

কার। গোতম বংশে জন্ম বলিয়। তিনি 

গোতম ব। গেতম নামেও খ্যাত 

ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান 

করেন, তিনি খ্রীঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ শতীর্বাতে 

পরাভূত হইয়াছিলেন। কিন্ত জাপানী 

পণ্ডিত এইচ উইর (]]. 71) মতে 

খী দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতান্দিন্তে ভিনি 

বর্তমান ছিলেন। ইটা'লগ়ান পরত 

অধাপক এল স্ুয়াপির । 1, 8118]1) 

মতে তিনি ৩*০--৩৫* খ্বাঃ অন্দ মধ্যে 

বর্তমান ছিলেন। ন্যায় হ্যত্রে বৌদ্ধ 

শৃন্তবাদের উপর আক্রমণ দষ্টে ফরানা 

অধ্যাপক ডাঃ এইচ জেকবি (1)7 11. 

18001) বলেন অক্ষপাদ ২০০__৪৫০ 

হী; মধো কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন। 

পণ্ডিত সতীশ বিদ্ভাভুষণ মহাঁশয় ১৫০ 

শ্বীঃ অব্দ অঙ্গপাদের সময় বলিয়া অন্ু- 

মাঁন করেন এৰং ইহাই সমিচীন বলিয়া 

অনুমিত হয়। তাঁহার জন্ম স্থান গুজ- 

রাটের অন্তর্গত প্রভান তীর্থে | আহ্বী- 

ক্ষিকী বিদ্যার স্থাপরিত্তা গৌতম আব 
অন্ষপাদ গৌতম এক বাক্তি নহেন। 

পূর্বোক্ত গৌতম মিথিলার অধিবাসী 
ছিলেন। অক্ষপাঁদের পিতার নাম সোম- 

শর্্মা। ভিনি শিবের অবতার বলিয়া 

জীবনী-কোৰ 8 

বড়লাট | পৃজিত হইতেন। ন্যায় দর্শনে ৫২৮ 

ত্র আছে। স্ুপ্রগুলি পাঁচ অধ্যায়ে 

এবং প্রতোক অধ্যায় দুই আহ্ছিতকে 

বিভক্ত | তাহার মতে প্রমাণ চার 

প্রকার-- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান 

ও শব্দ (অর্থাং শাস্ত্র বাকা)। 'তাহার 

মতে আত্যন্তিক ছুঃথ না*ই মুক্তি। 

অন্গপাদের “ভ্ঠারদশন কত্র গ্রন্থ কতদূর 

আদরণীয় হইন্নাছিল, তাহার প্রমাণ 

বহুল টীক। ও টাকার টাকা । তন্মধেো 

নির্লিখিত ক্ধেক জনের নাঁম উল্লেখ 

যোগ্য । বাহ্ল্ঞাদনের হ্ু।ভাষ্, 

উদ্ভে।তকরের শ্টাঙ্বান্তিক, বচষ্পন্তি- 

মিশরের হায়বান্তিক ভাঙপন্য' টীকা, 

উদরনাচার্যের ভ্তারবাক্িক ভাঁংপধ্য 

টাক] পর্িশুদ্ধি, বদধমীন রচিত হায়- 

নিবন্ধ প্রকাশ, শরীক বিরচিত শ্তারা- 

লঙ্কার, অভযাতলক উপাধ্যার ঝচিত 
হণয়বৃত্তি প্রভতি প্রধান । 

অক্ষয়কুমার দত্ত--তিনি ১২২৭ 

সালের শ্রাবণ নবদ্বীপের সমীপ- 

ব্তী চুপা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 
তাহার পিতার নাম পাতার দত্ত গু 

মাতার নাম দয়াময়া। পিতা মাতা 

উভয়েই বিবিধ সদ্গুণের আধার 

ছিলেন। ১২৩২ সালে পাঁচ বৎসর 

বয়সে অক্ষয়কুমারের হাতেখড়ি হয়। 

চুপী গ্রামে কোন পাঠশাল! না থাকায় 
তাভার দিদ্তারন্ত হয় নাই। ই 
বৎসর পরে গ্রামের এক গুরুমহাশয়ের 



৫ 

নিকট তিনি লেখাপড়। শিক্ষা করিতে 

আরম্ত করেন। তিনি তিন বৎসরকাঁল 

তথাকার পাঠশালার অধ্যয়ন করেন । 

অগ্ল বয়সেই তিনি পানী ভাষা শিক্ষা 

করিয়াছিলেন । এবং এই অল্প বস 

হইতে পৃথিবা কত বড়, পৃথিবীর সাম। 
কোথ'নর, আকাশ কতদূর হতাদি 

বিষ জানিবাঁর কোভুহল তাহার মনে 

উদ্দিত ভয় । দশ বংসর বরসে অন্দর- 

কুমাণ কলিকাতা থিপিরপুরে পিত 

নিকট আগমন কবেন। 

পরকাপ্রের নিকট হহবেডো ভা 

কারতে নাগিলেন। তাহা? 

।কছুকাল পাড়া ফোন হংখ্েজা 

শন্ভি হইবার 01 করিতে 

লেন! এহ নময়ে খিদিরপুরে 

মিশলাগাদের 

প্রাতিষ্ঠি 

তথাঁর শও হল। 

ছিল বে, পদরাদের স্কলে 

পাঁড়লেহ হিন্দুর ছেলে খ্রীষ্টান হইয়া 

ইবে। এই ধাগ্ণার ব*্বণ্তী হইর, 

তাহার পিতৃবা পুত্র হরনোহন ঘোষ, 

তাহাকে কালকাতার গ্সেরমোহন 

আটোর ওরিয়েপ্টাল সেমিনারিতে তন্তি 

করিয়। দিলেন। এই সময় তাহার বরস 

প্রায় ফোল বৎসর, ইহার পুব্ধেই তের 

বৎসর বয়সে আগড়পাড়ার রামমোহন 

ঘোষের কন্ব। গ্ঠামাসুন্দরীর সাহত 

অঙ্গ কুমারের বিবাহ হয়| ওরিয়ে- 

'ওথায় জর 

ষ; শিক্ষা 

নিকট 

সকলে 

লাগি 

্রষ্টান 

একটি অবনতি স্কল 

অন্গমকুমার স্বেচ্ছা 

তখনকার হিদুদের 

€ 

হয | 

চিএ 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক 

রঃ 

অক্ষয়কুমার 

পল সেমিনারিতে অক্ষয়কুমার একে- 

বারে পঞ্চম শ্রেণীতে ভন্তি হন। পর- 

বখসর পরীন্মীর ফল সস্তোষজনক 

২ওরার, স্কলের অধ্যক্ষ মহাশয় 

তাহাকে পঞ্চম শেণী ভইতে একেবারে 
তৃতীম়্ শ্রেণীতে উঠাইয়া দেন। ইহার 

কিছুদিন পরেই তীহার পিতৃবিয়োগ 

হয়। পিভৃবিয়োগের সঙ্গেই সঙ্গেই 

তাহার অর্থোপাজ্জনের প্রয়োজন হইল 

এবং তিনি বিদ্ভাঁলয় পরিত্যাগ কিতে 

বাধা হইলেন | বিদ্ভালয় পরিত্যাগ 

কারর।5 তিনি পাঠে বিরত হন নাই। 

গণিত, ভুঁগে।ল, পদার্থবিদ্া প্রভৃতি 

নানা [খবরক গ্রগ্থ|ৰলী পাঠে মনে" 

নিবেশ করিলেন এই সময়ে প্রভাকর 

ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের সহিত 

তাহার পরিচর বটে এবং তাহারই অচ্চু- 
বোধে অক্ষমকুমার ইংরেজী খবরের 

কাঁগজ হইতে অনুবাদ করিয়া একটা 

রচনা প্রভাঁকরে ছাপিবার জন্য দেন। 

ইহাই অঙ্গয়কুমারের গগ্ভ-রচনার সথত্র- 

পাঁত। ইহার পুর্বে কেবল তিনি 

“অন দোহল” নামে একখানি পদ্গ্রন্থ 

রচনা করিয়াছিলেন। ১২৪৬ সালে 

স্বগীয় মহযি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা 

ভা স্থাপন করেন। অক্ষয়কুমার 

উর সভার জভা হন এবং সেই 

সময় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাহার 

পরিচয় হয় । পর্বৎসর' এই সভার 

যত্বে তত্ববোধিনী পাঠিশাল। স্থাপিত 

সম্পাদক 



অক্ষয়কুমার 

হয়। অক্ষয়কুমার মাসিক আট 

টাকা বেতনে এ পাঠশালায় পদার্থ 

বিদ্কা ও ভূগোলের শিক্ষকের 

পদে নিষুক্ত হইলেন। ১২৪৮ সালে 

তত্ববৌধিনী সভার অর্থে তাহার রচিত 
“ভূগোল” গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১২৪৯ 

সালে অক্ষয়কুমার টাকীর প্রলন্নকুমার 

ঘোষের সহযোগিতার “বিদ্যাদশন? 

নামে এক মাসিক পত্রিকা! প্রকাশ 

করেন। ১২৫৭ সালে তত্ববোধিনী 

পত্রিক! প্রথম প্রকাশিত হয় এবং 

অক্ষয়কুমার উহার সম্পাদক নিযুক্ত 

হন। বার বৎসর কাল তিনি উক্ত 

পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৬২ সালে 

কলিকাঁতাক্স নম্্াল স্ক,ল স্থাপিত হয়। 
বিদ্াসাগর মহাশয়ের চেষ্টাপ, তিনি 
১৫০২ টাঁক] বেতনে উক্ত স্ব,লের প্রধান 

শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে 

তাহার শিরোরোগের সত্রপাত হয়। 

তিনি ফরাসী, জান্মীণ প্রভৃতি বিদেশীর 

ভাষায় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 

তান একজন সাহিত্যিক ছিলেন। 

ভূগোলের পর ১২৫৮ সালে তাহার 

রচিত বাহাবস্তর সহিত মানৰ 

প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের প্রথম ভাগ 

এবং সালে উহার দ্বিতীয় 

ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগ 

আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় 

ভাগ স্ুরাপান ,নিবারণের উদ্দেগ্চে 
প্রচারিত হ্য। এই প্রচারের ফলে 

১২৫৭ 

জীবনী-কোঁষ ৬ 

অনেকেই-_বর্ধমানের মহারাজ! পর্যযস্ত 

-_মতস্য মাংস আহার পরিত্যাগ 

করেন, এবং ভদ্র সমাজে মদ্ভপানের 

প্রভাব অনেক কমিয়! যার। ১২৫৯ 

সালে চারুপাঁঠের প্রথম ভাঁগ, ১২৬১ 

স্বিতীয় ভাগ এবং ১২৬৬ সালে তৃতীয় 

ভাগ প্রকাশিত হয়। ধর্খনীতি ও পদার্থ- 

বিদ্যা! যথাক্রমে ১২৩২ ও ১২৬৩ সালে 

প্রকীশিত হইয়াছিল! ১২৭৭ সালে 

উপাঁক সম্প্রদারের প্রথম ভাগ এবং 

১২৮৯ সালে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত 

হয়| এই সমর তাহার শারীরিঘ্ অবস্থা 

অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাহার মৃত্ার 

পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রজনীনাথ দত্ত 

মহাশয়ের সম্পাদকতাঁয় প্রাচীন 

হিন্দুদের সমুদ্রবাত্রা! ও বাণিজ্য- 

বিস্তার” নামক তাহার রচিত আর 

একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষার 

ব্যাকরণকে কোন কোন বিষয়ে সংস্কত 

নিরপেক্ষ করিবার চেষ্টাওতিনি করির।- 

ছিলেন । সম্বোধন পদে "মুনে ! “দেবি 

প্রভৃতির পরিবর্তে “মুনি !” “দেবী !, 

লিখিবার রীতি তিনিই প্রবর্তন করিপা- 

ছিলেন । ভূগোল, প্রারুতিক-ভূগোল, 

ভূতত্ব, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিগ্ভা, উত্ভিদ্- 

বিদ্ধ।, প্রাণীবিদ্1, নীতি-বিছ্যা, শরার- 
বিধান, তাড়িত্ববিজ্ঞান প্রভৃতি [বিজ্ঞানের : 
অন্তর্গত নান! বিষয়ের প্রবন্ধ রচনার . 

সময়ে, তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষাঁকেও;' 

অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়া! গিয়া 



৭ ভারতীয়-এতিহাসিক 

ছেন। তিনি শেষ বয়সে হুগলী জেলার 

অন্তর্গত বানিগ্রামে 'শোঁভলোগ্তান 

নামক নিজ উদ্যান-বাটিকার শেষ 
ভীবন অতিবাঞ্িত করেন। শারীরিক 

অসুস্থতার জন্য এই সময় তিনি বিষয় 

কর্ম কিছু দেখিতে পারিতেন না। এই 
সুযোগে তাহার এক কন্মচারী কয়েক 
সহ টাক। আত্মসাৎ করিয়া পলা ইয় 

নায়। শেষে রাজদগ্ডের ভয় দেখাইয়া 

চিঠি লিখিলে, এর বাক্তি উত্তরে লেখে, 

“আমি বিধবা! বিবাহ করিণে আপনি 

আমাঁকে পুরস্কৃত করিবেন ধলিরা- 

ছিলেন, আমি বিধবা বিবাহ করিয়াছি 

জানিবেন।”, এই সংবাঁদ জানির1 (তিনি 

তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন। 

তিনি সর্বদাই দরিদ্রের প্রতি দরাবাঁন 

ছিলেন। অক্ষরকুমার পাঠ্যাবস্থান 

জানিতে পারেন বে, প্রাচীন গ্রীস ও, 

আমাদের ভারতবষের মত, বহু দেব- 

তাঁর জ্সারাধন। করিত, কিন্তু 'এখন 

তাহারা! একেশ্বরবাদী। সেই সময় 

হইতেই তাহার মনের মধ্যে বিপ্লব 

উপস্থিত হইল | তিনি প্রতিম। পূজার 

বিরোধী হইলেন । এই ঘটনার কয়েক 

বদর পরে, তত্ববোধিনী সভার 

সংস্পর্শে আসিয়৷ তিনি ত্রাঙ্ধধন্ম অব- 

লম্বন করেন। ইহাঁর পরে বিজ্ঞান সম্মত 

গাঁশ্চাতা মনন্তত্ব পাঠে, মানুষের জ্ঞান 

যে ইন্দ্রিয় বোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং 
ইন্জ্িয় ৰোধেরই সমষ্টি মাত্র, এইরূপ 

অক্ষয় জৈত্রেয় 

ধারণ! তাহার জন্মে । সুতরাং তিনি 

কতকট। অজ্দ্রেবাদী হইয়! পড়িলেন। 

শেষ বয়সে বহু আলোচনা ও বহু দর্শ- 

নের ফলে, জগতের আদি কারণ বিশ্ব- 

বীজের প্রতি তিনি পুনব্বার আস্থাঁবাঁন্ 

হইয়াছিলেন। ১২৯৩ সালের ১৪ই 

জোষ্ট (১৮৮৬ খ্রীঃ, ২৭ ৭ে মে) তারিখে 
অক্ষর কুমার পরলোক গমন করেন। 

বঙ্গভাষার উন্নতিকলে তাহার দান 

অতুলনীয়। তিনি একাধারে কঠোর 
নীতিবান্, বিনয়ী ও ধন্মানুরাগী ছিলেন। 

মাদক সেবনের অপকারিতা। বিষয়ে 

তাহার স্মৃতীত্র লেখনী সতত উদ্ভত 

থাঁকির! ছুলীতি দমনে প্রভূত উপকার 

সাধন করিয়াছিল। ন্বগীর মহেন্দ্রনাথ 

বিদ্ভানিধি প্রণীত অক্ষয়কুমারের জীবন- 

চরিত দ্রষ্টব্য | 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-তিনি এক- 

জন নিরপেক্ষ এ্রতিহীসিক নলিয়। 

থ্যাত। ১৮৬১ শ্বীঃ অবে নদীয়া জেপার 

অন্তগত সিমল! গ্রামে তাহার জন্ম হয়। 

ভূমিষ্ঠ হইবার পর, মৃতজ্ঞানে পরিত্যক্ত 

হওয়ার সময়ে একজন ইংরেজ ধাত্রী 

আসিয়া তাঁহাকে সঞ্জীবিত করেন। 

তাহার পিতার নাম মথুরানাথ 

মৈত্রেয়। শিক্ষা সমাপনাস্তে জঙ্ষয় 

কুমার রাজসাহীতে ওকাঁলতী করেন। 

সাঁহিতো, কলা-বিগ্ভীয়, বাগ্মিভাম়্, 

তাহার অপাধুরণ প্রতিভার পরিচয় 



অন্দর 

পাওয়া বায়। ম্বদেশী যুগে রাজনীতি 

ক্ষেত্রে তাহার ব্নির্ধোষ ওজন্বিনী 

বক্তৃতা হাদয়ে উন্মাদনার স্যটি করিত। 

তাহার শেষ জীবনে সি, আই,ই উপাধি 
প্রদান দ্বারা ভারত সরকার তাহার 

গুণের প্রতি বথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন 

করিয়াছিলেন । ভারতের উন্নতি সাধ- 

নেয় জন্য তীাহ'র খ্রকান্তিক আগ্রহ 
ছিল। তাহার সত্যান্ুরাগের একটা 
দৃষ্টান্ত পাঁওয়। যায় যে, একবার একজল 
বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক, এক লক্ষ 

টাকার বিনিমরে পাঠ্য গ্রঙ্ছকে কৃতরিন 

পণ্যে পরিণত করিরা 'দাঁর জগ%জ, 

দেশের প্রকৃত ইতিহাসের নর্ষণদা 

অপেক্ষা, কাহারও স্বার্থের মর্যাদ। রুক্ষ । 

করিয়া, একখানি স্বলপাঠা ভারত ইতি 
হাঁস প্রণয়ন করিতে তাহাকে অন্গরোধ 

করেন! তেজন্বী অক্ষয়কুনার তছুরে 

জানাইলেন যে, আঁস্বিক্রন করিরা 

স্বদেশের অসত্য ইতিহাসের উপাদান 

গ্রহ করা তাভার অণাধা, এ্তিহা- 

সিক সত্য উদঘাটন করাই তাহার 

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য । অক্ষয়কুমারের 

বিখ্যাত এ্রতিহাসিক গ্রন্থ সিরাজদদে -লল।, 

মীরকাঁশিম, ফিরিঙ্গী বণিক, গে .ডুলেখ 
মাল প্রঃইতি তাহার স্থৃতি অক্ষর 

রাখিবে । ১৩৩৬ সালেত্র ২৮শে পে, 

তাহার মুতু হয়। 

অক্ষয়চক্দ্র -তিববতীয পণ্ডিত তার! 
নাথ, ভারতীয় বে্বধন্মের ইতিহাস 

জীবনী-কোষ ৮ 

নামে যে গ্রন্থ বচন! করিয়াছেন, 

ভাঁহাতে থাঙ্গলা৷ দেশের সেন ও পাল- 

বংশীয় নরপতিদের পূর্ববর্তী চন্ত্রবংশীগ 
নরপতিদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 

অক্ষরচন্ত্র সেই চন্ত্রবংশীয় অন্যতষ 

নরপতি ছিলেন। | 

অক্ষয়চন্দ্র অধিকারী-ইনি এক- 
দন কথকথ। ব্যবসায়ী ছিলেন । চন্দন 

লগরে তাহার বাঁ? ছিল। 
অক্ষয়চক্জ সরকার 13. 1১২৮০ 

সালে (১৮৭৩ খৃঃ) তিনি টু চুড়া হইতে 

সাঁধাএণী নামে একখানা সা.*হিক 

পত্রিকা বাহির করেন । তিনি নণজীবন 

পঞ্রিকারও সম্প!দক ছিলেন । কিছুদিন 

দাধারণী ৪ নবজীবন এক সঙ্গে বাহির 

তিনি বাঙ্গালা সাহিতোর 'এক- 

প্রসিদ্ধ লেখক ও সনাঁলোচক 

ছিলেন! তাহার যুক্তাক্ষর বজ্জিত 

“গোচারণের মাত নামক কবিতা 

পুস্তক অতি সুন্ধপ . বঙ্কিম বাবুর সময়ে 

“বলদশনের” তিলি একজন প্রধান 

লেখক ছিলেন । 

হইভ।' 

জল 

অক্ষয় নাথ--ইঠবোগসিদ্ধা একজন 
প্রসিদ্ধ যোগী । 

অক্ষয়ানন্দ-- বশোহর জিলার 

হাতিয়াখড়ে মহ্দানন্দ নামে এক 

রাজা ছিলেন। তাহার অক্ষয়ানন্দ 

ও বকানন্দ লামে ছুই পুত্র ছিলেন। 

গোড়ীহ গাঁজির সাহত তাহাদের তয়া- 

নক বুদ্ধ হর। সেই যুদ্ধে বকানন' 
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নিহত হন কিন্ত গোরাই গাজী ও 

গোরাঁচদপীর ) ভীষণ তাবে আহত 

হইয়া বালাগার নিকটবণ্ডা হাঁড়োরার 

আমিয়। মৃত্যু মুখে পতিত হন । অক্ষয়া- 

নন্দ জয়ী হইলেন বটে কিন্তু ভাইকে 

হাঁরাইলেন। 

অক্ষোভ্যমুনি- তিনি প্রসিদ্ধ দ্বৈ তবাদী 
মববাচার্যোর একজন |শযা ছিলেন। 

তিনি মাধ্বণতে নার শাস্ত্রে একজন 

অদ্বিতীর প%ত ছিলেন। হার 

রচিত পুস্তকের কোন ৪ সন্ধান পাওয়া 

যায় না| তিন শ্ীঃ চতুদ্দিশ শতাকাতে 

নত্তমাঁন ছিলেন ! 

অকৃসেনডেন (11, ()0100101) 

শিবাজীর বাঞ্যাভিযেকের পরে, মিঃ 

অকৃসেন ডেন ইং 

ইইতে, উপহার দ্রব্যাদি মহ বারগড়ে 

তাহার সহিত সীঙ্গীং করেন। 

শিবাজী ভাহাদিগকে গাঁদরে এ&ণ 

।করেন। মিঃ অকৃসেনডেল হত্রপতিকে 

(একটা হীরার আংটী উপ্হীয় দেন 

'অতিদানে একটা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রাপ্ত 

রদ তিনি কুড়িটা প্রার্থনা জানাইয়। 
একটা আবেদন ছঞ্রপতি শিবাঁজীর 

[নিকট প্রেরণ করেন। তন্মধো প্রধান 

প্রধান এই করটা প্রার্থনার শিবা 
সম্মতি প্রদান করেন। (১) ইংবেজের! 

কেবল শতকর। আড়াই টাঁকা বাণিজ্য 

[শুষ্ক দর! তাঁহার রাজ্যে বাণিজা 

কজ পপ্রপাগরের পক্ষ 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক 

মাজে ৪০প্র 

অখোভক্ত 

করিতে পারিবে । (২) তাহার! রাজা- 

পুর, চাউল ও দাবোল বন্দরে স্থায়ী 

ৰাঁণিজ্য কুগী স্থাপন করিতে পারিবে । 

(৩) ইংরেজদের মুদ্র৷ তাহার রাজো 

সর্বত্র চলিতে পারবে! (3) তাহার 

রাজের উপকূল ভাগে যে সমন্ত ইংরেজ 

দের জাহাঁজ ধ্বংশ প্রাঞ্চু হইবে, সে 

সমস্ত তাহাদিগকে ফিরাইগ়া দিতে 

হইবে । (৫) হাবলী ও র'জাপুরের 

লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। 

শিবাজী হানলী বন্দরের ক্ষতিপুরণ 
কর্রিতে অনম্মত হন। তিনি কেবল 

রাজাপুরের ক্*তিপূ্পন্বূগ ১০ হাজার 

পেগোডা দিতে সম্মত হইলেন এবং 

তাহাদের অন্যান গরর্থনা নগ্ুর 

করিলেন। 

অখগ্ানন্দ__খী; পঞ্চদশ *ভাকিতে 

তি'ন বন্তমান ।ছলেন। উ তনি আচার্য 

অখণ্ডান্থহৃতির শিবা ছিসেন। ঠাহার 

রচিত “তন্বধীপন”” অদ্বৈতব!দের এক- 

খানি প্রামাণিক গ্রন্থ । 

অখিলেশ-_ । ১) ভট্িরাঁজের 
মহোদর অখিলেশ দিল্লীশ্বর পৃথীরাজের 
প্রধান সেনাপতি ছিলেন। (২) 

প্রপিদ্ধ রাণা প্রতাপসিংহের সহোদর 

শক্তমিংহের সপ্তদশ পুত্র ছিল! তশ্মধো 

অখিলেশ অনাতম । তিনি অন্তুল। ছু 

অধিকার করিতে যাইরা জীবন 

[বসজ্জন দেন। 

অখোভতক্ত-_ জনৈক শমরাটবাণী। 



অগ্নিবেশ 

অন্মীন ১৭০০ হ্রীঃ অব তাহার জন্ম 

হয়। তিনি জাতিতে ম্বর্ণকাঁর ছিলেন। 

তদানীন্তন দেশীর কবিদিগের মধ্যে 

তিনি প্রধান ছিলেন। তিনি বেদান্ত 

বিষন্নে অনেকগুলি কাব্য রচনা করির! 

গিয়াছেন। দুর্ষোঁধা হইলেও তাহার 

কবিতা গুজরাঁটাদের বড় প্রিয়। তাহার 

কবিতার মুখ্য বক্তবা জগৎ মিথ্যা 

ও মায়াময় এবং বৈরাগা অৰলঙ্থন 

ব্যতিরেকে জীবনে সুখী হওয়া যার না। 

অগ্নিবেশ_-তিনি একজন আবুর্বেদ 

শান্্বেত্া | “অগ্িবেশ সংহিতা, 

'অগ্রিবেশ নিদ!'ন” ৰা “অঞ্জন নিদাল? 

তাহারই রচিত। তিনি মহর্ষি আত্রের 

পুনর্বস্র অন্যতম শিযা ছিলেন। 

আব্রেয় পুনর্ধস্থু দেখ 

অগ্নিত্রক্ষ- তিনি মোর্ধভূপাত 

'শে!কের ভ্রাতুম্পুত্র। তিনি অশোকের 

কন্যা সঙ্বমিশ্রাকে বিবাহ করেন। 

তাহার পুত্র স্থমন। তীহাঁরা সকলেই 

বৌদ্ধ ধর গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অগ্মিভুতি-জৈন ধন্বের প্রবর্তক 
মহাবীকরর ( বর্ধমানের ) একাদশ জন 

প্রধান শ্রিষ্য ছিল। তন্মধ্যে গৌতম 

ইন্্ভৃতি অন্ততম। এই গোৌতমের 

অন্ততম ভ্রাতা আশ্মভূতিও মহাবীরের 

একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। অগ্রিং 

ভূত্তির তিন শতাধিক শিষ্য ছিল। 

অগ্নিমিত্একজন শিক্ষিতা বৌদ্ধ 

বুমণী | তিনি হ্থিবিধ বিজ্ঞান আরত্ব 

জীবনী-কোষ ১০ 

করিয়াছিলেন। অলৌকিক শক্তি 

সন্বন্ধেও তীহার অভিজ্ঞতা ছিল । প্দীপ 

বংশ” গ্রন্থের ১৫ সর্গে তাহার উল্লেথ 

পাওর়1 যার । 

অগ্নিমিত্র তিনি মগধের শুঙ্গবংশীদ্ 
বিখ্যাত নরপতি পৃষ্পমিত্রের পুত্র ॥ 

তিনি বিদিশা প্রবেশে (বর্তমান ভিলসা) 

রাজপ্রতিনিধিন্পে কিছুকাল রাজ্য 

শানন করিয়াছিলেন । 

অগ্রদাস- ইনি একজন ভক্তকবি। 

ইহার গুরুর নাম কৃষ্খৰাস। অগ্রদাস 

উত্তম কৰি ছিলেন। তাহার বাণী 

“সকল দেবতার দেবত। ঈখরকে ভজনা 

কর। যেদিন আনন্দে গেল তাহাঁতেই 

জীবনের সাঁফল্য।” তিন বলেন “হরিকে 

পাইবার জনা তন্ুমন তীহাঁর মধ্যে 

হরাইয়া ফেল। শীাহার শষ 

নাভাঁজী ডোঁমের সন্ভতান। দরিদ্রতা 

নিবন্ধন বিধব। নাাকর্তৃক নাভাঁজী 

পরিতাক্ত হইলে তিনি এই অনাথ 

বালককে লালন পালন করেন 

ও নৃতন দৃষ্টি দান করেন। তাহাঁরই 
আদেশে নাভাঞ্জী “ভত্তমাল” গ্রন্থ 

রচনা! করেন। তিনি সম্রাট আকবরের 

রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। (২) 

সন্গ্যাসীদের একটা সম্প্রদারকে মড়ি 

কহে। সেইরূপ রামাৎ, নিমাৎ 
প্রভৃতি হিন্ুস্থানী বৈষ্বদেরও এক 

একটা সম্প্রদায়কে ছুমারা ৰলে। 

এইরীপ বাহাল্নটা হুগ্নারা আছে । এক 
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একজন তেজিয়ান পুরুষ এক একটা 

দুয়ারার প্রবর্তক । অগ্রদান সাধু 

অগ্রদাদ নামক ভ্ুয়ারার প্রবর্তক। 

অঘম-_ত্রাঙ্গণাবাদের একজন লোহান! 

জাতীয় রাজ। | সিদ্ধুদেশের ত্রাঙ্গণ 

নরপতি চচ (চঞ্চল) দিগ্বিজয়ে 

বহির্গত হইয়া ব্রাহ্গণাবাদ আক্রমণ 

করেন । রাজ! অঘম নগরের বাহিরেই 

চচের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। কিন্ত 
যুদ্ধে পরাজিত হইর! নগরে প্রবেশ 

করিলেন। চচ নগর অবরোধপুর্বক 

অবস্থান করিতে লাগিলেন। অঘম 

উপায়ান্তর না দেখিয়া কনৌজের 

রাজার সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু 

সাহায্য আপিবার পূর্বেই তিনি 

পরলোক গমন করেন। তিনি বোদ্ধ 

ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার 

কনিষ্ঠ পুত্র সিংহাদনে আরোহণ করেন। 

চচ গুনিতে পাইলেন যে নগরে একজন 

বোদ্ধ শ্রমণ ্রন্ত্রজালিক আছেন। 

তাহারই মন্ত্র বলে নগর দীর্ঘকাল 

যাবত অবরোধ করিয়াও অধিকার 

করিতে পাঝিতেছেন না। সেজন্ত টচ 

ছল্পবেশে নগরে প্রবেশপুর্ষধক সেই 

উন্জরজালিক শ্রমণকে বধ করেন। কিন্তু 

তাহার প্রেতাত্মা পাছে তাহার কোন 

অনিষ্ট করে, সেই ভয়ে তিনি বৌদ্ধ 

মন্দিরটীর সংস্কার সাধন করেন। 
, অথমের পুত্র বশ্তুতা শ্বীকীর করিলে, 

[তিনি ত্বাহীকে [পতৃপদে প্রতিষ্টিত 

ভারতীয়-এঁভিহাসিক অঘোরনাথ 

করিয়া, রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন । 

৬৪৮--৬৮৮ হ্রীঃ 

অঘোমাধব-_ 
অচিতি দেখ। 

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার 
_টাক। জেলার বিক্রমপুরের ব্রাঙ্গণ 

গ্রামের দিখ্াত চট্টোপাধ্যার বংশে 

১৮৫১ খু অবে তাহার জন্ম হ্য়। 

তিনি পিতার সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। 

কলিকাত। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি 

যোগ্যতার সহিত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, 

বাৎসরিক তিন শত পাউও গিল্ক্রাইষ্ 

বৃত্তি লইয়া, ইংলগ্ড যাত্রা! করেন। 

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এস, পি 

পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকাঁর করিয়। 

১৮৭৫ সালে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে 

বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। 

এই সময়ে প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় 

সব্ধবপ্রথম হইয়া রসায়ন বিজ্ঞানের বনু 

আকাঙ্খিত “হোপ” পুরস্কার প্রাপ্ত 

হন। এই পরীক্ষায় কেস্বিজ ও লগ্ডনের 
করেকজন অধ্যাপকও তাহার প্রতি- 

বন্দী ছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি ডি, 

এস, সি উপাধি লীভ করেন। শিক্ষ। 

সমাপ্ত করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন 

করেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাছুর 

তখন নিজ বাঁজ্যে শিক্ষা বিস্তারের 

জন্ত প্রভৃত প্রয্নাস করিতে ছিলেন। 

তিনি অঘোর নাথের অপূর্ব প্রতিভার 
পরিচয় পাইয়া! 'তাহীকে নিজ রাজ্যে 

একজন পিদ্ধাচীর্ষ্য । 
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শিক্ষা সংস্কার কার্যে আহ্বাণ করেন । বুবককে তিনি অপত্যনির্বিশেষে লালন 

অঘোর নাথ মহোঁৎসাহে শিক্ষা সংস্কার | পালন করিরাছেন। 

ও শিক্ষা বিস্তারে গ্রবুন্ত হইগা অচিরেই 

যথে্ উন্নতি সাধন করেন! তিনি 

সব্ধগ্রে নিজাম কলেছ্জগের প্রতিষ্ঠ। 

করিরা সমস্ত নিজান রাজ্যে বালক 

বালিকাদিগের জন্য পিগ্যালঘ্ স্থাপন 

করেল। অবিলম্বে এই কায্যের জন্য 

তিনি পুরদ্ত হন। তাহাকে সকলে 
“[শন্গাগ্ডর” বলিয়া সম্মান করিত | 

তাহর উচ্চ আদর্শপূর্ণ ভাবনের প্রতি 
সকলে শ্রদ্ধান্িত ছিল৷ য্দি৪ নারন 

শাস্সালোৌচনাই তাহার জীবনের মুখা 

উদ্দেগ্ত ছিল, তাহার কল্পনা এক্তির 

প্রাচুধ্যেও তিনি মগ্ন থাঁকিতেন। বাঁংল। 

ভাষার টলখিত তাহার করেঞ্টা 

কবিতা ভাষার স্রলভায় ও ছাৰ- 

গাস্তীর্যে অতি সুন্দর | কিন্তু এলকলের 

বছ উদ্ধে “ছল, তাহার নহ্বদদ্ধত। । 

তিনি অতি সহজে দকলকে আপনার 

করিয়া লইতে পারিতেন। নিঃস্ব ছুম্থ 

সকলের জন্য তাহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল! 
উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলকেই £তনি 

সমান আদর করিতেন । অনেকে দরিদ্র 

ছাত্র তাহার গৃহে থাঁকির! শিক্ষা! লাভ 

করিত। তিনি সকলকে আপন পুত্র 

কন্তার ন্যার দেখিতেন। পড়ী বরদ। 

সুন্দরীর ভবন মাধুর্যা ও করুণা 

পূর্ণ ছিল। চাঁরিটা পুত্র এবং চারিটা 

নানা জাতি ও 

বিচিত্র দেশের ছাব্রগণ সংস্পর্শে তাহার 

গৃহে সামাজিক কোন সংগ্ধীরই 
থাকিতে পারিত না। অংঘার নাথের 

গৃহ শিক্ষীনিবস বলিয়া পরিচিত ছিল, 
কারণ সেখানে পণ্ডিত, মে;লবী ও 

বিদেশী বিদ্ধচ্জনের নিত্য সমাগম 

হইও।| তাহার দীর্ঘ শ্বশ্রমণ্ডিত খষি- 

ভনোচিত আকৃনির বিপুল প্রাথভর। 

হাসিতে 'যেন গৃহ কাটিয়া যাইত ।তিনি 

শেষ জীবনে বখন কলিকাঁতার অবস্থান 

করিতেন, তখন তিনি যুবকদের সহিত 

যুপা হইরা মিশিতেন এবং সর্ধদা 

বপিতেশ বে-পবাংলার  ঘুবকেরা 

আজ্মমযার। হারাইয়! আনত হইয়া 

পড়িতেছে। সকলকেই তিনি আম্ম- 

মণ্যাদাঁনম্পন্ন হইতে উপদেশ ধিতেন। 

এই গ্রহের আবহাঁওছ়ার নধোহ তাহার 

অশটটা পুত্র কন্তা পিত। মাতার মহং 

আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়। বদ্ধিত 

হইয়াছে । দেখ বিখাত শ্রীমতী সরো- 

ভনা নাইড়ু ঠাহারহ সগ্তানদের 

অন্ততনা । ১৯১৯৫ সালের ২৯ শেজাঙু- 

রারী তিনি পরলোক গমন করেন। 

অঘোর শিবাচার্য-তিনি একজল 

দাক্ষিণাত্যের ভক্ত । তিনি এবং অন্তান্ট 

ভক্ত পত্তির! গিরিয়ার, শিববাক্য, পত্তি- 

নাত্ত, পিল্লে, পরণষোধি মুনিয়র, শিৰ- 

কন্কার পিতা হুইয়াঁও বাহিরের খহু | যাগ্সিন প্রভৃতি সকলেই ব্রাঙ্গণের 
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বিরোধী, শান্তর নিদ্দি আচার ও 

প্রতিম! পূজার বিরুদ্ধবাঁদী | তীঠাঁদের 
মতে কোন আচার বা নিয়মকে ধর্ম 

বলা যায়না, ধন্ম অন্তরের অনুভূতি, 

গ্রতিমাতে দেবতীজ্ঞান অতিশর সন্কীর্ণ- 

তার পরিচান্বক 1% 

তঙ্গদ--গুর অঙ্গদ নাঁনকের মুতাবু 

পরে খাঃ অন্দে শিথদিগের 

গুরু হইয়াছিলপেন। ভিনি 

জাতির ভিনথল বংশে, বিপাশা নদীর 

১৩৯ 

ক্ষত্রয় 

তারবন্তী গেগালের নিকট 

নামক ল্তানে ১৫০৫ হলঃ 

গ্রহণ করেন। তিনি ননকের অতি 

প্রিয় শিষ ছিলেন | লানকের সঙ্গে 

থা!কয়া তিনি তীহার কার্ধাকলাপ 

যাহা শ্বচক্ষে দেখিরাছেন, বাল! সিন্ধুর 

নিক যাহ] শুনিজ্জীছেন এবং নানকের 

নিকট যে সকল উপদেশ শু£নর়'ছেন, 

সেই সমস্ত তিনি জিখিয়া প্রাখিরা- 

ছিলেন । পরধন্তী কালে তাহা গ্রন্থে 

সন্সিদেশিত হয়। ভিনি মৃত্ার পূর্বে 

তাহার পুরকে স্বায় গদিতে প্রতিতিত 
না করিয়া স্বীয় প্রির শিধু অমগ দাসকে 

প্রচার কাধে ও ধম্মাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত 

করিয়া।ছলেন। গুরু অঙ্গদ ১৫৫২ খ্রীঃ 

অকে পরলোক গমন করেন। 

অজিরস-_-(১) বেদ্ধ শাস্ত্রে (ত্রিপি- 
টকের অন্তর্গত শ্রন্থাবলীতে) নিয় 
লিখিত বৈদিক ও পৌরাণিক খধি- 
দিগের নাম পাওয়া যার়। তাহারা 

কাভুর 
অবেোে জন্ম 

ভারভীয়-এঁভিহাসিক অঙ্কুলিমা 

সর্ব'রই মন্ত্র কর্ত! ও মন্ত্র গ্রবর্তা বলিয়া 

উল্লিখিত হইয়াছেন। খষিদিগের লাম 

যথা_-অটউঠক, (অষ্টক' ধাঁমক, (বাঁম- 

দেব), সেস্সামিত্ত (বিশ্বাবিভ্র), বমতগ্নি, 

(ছম্দগ্রি), অঙ্গি রস, ভরদ'জ, বাসেটুঠ, 

(বাশি অথ কস্নপ 

( কগ্ঠপ) ও ভগ্ড (ভূগ্ডু)। (২) বেদ্ধি 

শাস্বাদিতে অনেক স্থলে গে তম বুদ্ধকে 
অঙ্গিরস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 

বুদ্ধ দেখ | 

হি ১ 

প্রর্তকদের অন্থতম ছিলেন | তাহার 

রচিত গ্রন্থ ছুপ্রাপা । অন্রিদেখ: 

অন্গুলিমাল-তিশি কোশল রা 

গ্রমেনজিতের কুল পুরোহিত ভীার্গবের 

পূত্র। তাহার জন্মে পরে দৈবজ্তের! 

ব'লগ্জাছিলেন ধে, তিনি একজন ভয়া- 

নক দন্থ্য ভইলেন । ভাবের ইচ্ছা ছিল 

এপ পুত্রের প্রাণ নাশ করেন। কিন্ত 

রাজ প্রযেন'জতের অন্থুরোধে তিনি এই 
নিষ্র কার্ধা হইতে বিরত হন । অঙ্কুলি- 
মালের পুৃন্থ নাম ছিল আহংসক। গুরুর 

আদেশে সহস্র লোকের অঙ্গুলি কর্তন 

করিয়। এই নাম প্রাপ্ত হন। অঙ্থুলিমাল 

বরঃপ্রাপ্ত হইব) তক্গাশলায় বিদ্যা! 

লাভার্থ গনন করেন । অল্পকাল মধ্যেই 

স্বীর প্রতিভার পরিচন্প দিয়! সকলকে 

মুগ্ধ করেন। ইহাতে তাহার সহা- 

ধ)য়ীর। তীহার প্রতি ঈর্ষাহিত হইয়। 

তাহার অনিষ্টসাঁধন করিতে সচেষ্ট হন। 



অনুলিমা 

স্বাহারা অঙ্ুলিমালের বিরুদ্ধে চক্রান্ত 

করিয়। গুরুর বিদ্বেষ উৎপাদন করেন । 

গুরুর সন্দেহ হয় যে, অঙ্কুলিমাল 

তাহার পত্ীন নহিত গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত 

আছেন। এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া 

তিনি তাহার প্রতি আদেশ করিলেন 

যে, প্ৰদি তুমি সহত্র লোকের প্রাণ 

নাপ করিয়! নিদর্শনন্বত্ীপ এক একটা 

অঙ্গুলি আনিয়! দিতে পার, ত:ৎ 

তোমীকে বিদ্যা! দান করিব। নতুবা 

করিব না।” গুরুর আদেশ পালনার্থ 

অন্ুলিমাল এক বনের মধ্যে কতক- 

গুলি পথের সংযোগ স্থলের নিকটে 

অবস্থান করিয়া, মনুষ্য বধে প্রবুন্ত 

হইলেন। তীহাঁর অত্যাচারে সমস্ত 
কোশল রাঁজ্য সন্ত্রস্ত হইন্ উঠিল। 

রাজ প্রসেন'জত তাহাকে দমন করি- 

বার জন্য সৈন্ত প্রেরণ করলেন। 

এদিকে বুদ্ধদেব তীহার মন পরিবর্তন 

করিবার জন্য, ভিক্ষুবেশে সেই বন পথে 

উপস্থিত হইলেন। অন্গুলিমাল তাহাঁকে 

দেখিবা মাত্র তাহার পশ্চাং অন্গসরণ 

করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই 

াঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। 

অবশেষে বুদ্ধদেবকে থামিতে বলিলেন । 
বুদ্ধদেবও অঙ্গ,লিমালকে ন্থীয় স্কানে 
থামিতে বলিলেন। তখন বুদ্ধদেব 

তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। 

তাহার নুমিষ্ট উপদেশে তীহাঁর পাষাণ 

হায় প্রবীতৃত হইল 1 তথন বুদ্ধদেবের 
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চরণ প্রান্তে পতিত হই, অশ্রজলে 

তাহার চরণ পিক্ত করিলেন। বুদ্ধদেব 

তাহাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় আশ্রমে গমন 

করিলেন। এই সময়ে অঙ্গলিমালের 
পিতা মাতাও তাহার অন্বেষণে বহির্গত 

হইয়৷ বিফল মনোরথ হইয়! প্রতাাবর্তন 

করেন। রাজা প্রসেনজিত তাঁহাকে 

দমন করিবার সছ্পার অবলম্বন কর্দিতে 

কৃত সঙ্কল্প হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট জেত 

বনে গমন করিলেন। বুদ্ধদেব প্রথমে 

রাজাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাস 

করিলেন। রাজ বলিলেন, অঙ্কুলিমাল 

নামক এক ছৃদ্ধর্ষ দন্তাকে দমন করি" 

বার প্রয়োঞ্জন হইনাছে। হছার 

পরামর্শের জন্যই আপনর চরণ প্রাস্তে 
উপস্থিত হইন্াছি। বুদ্ধদেব বলিলেন,-_- 

“মনে করুন, দে যদি ভিক্ষু হয়, তবে 

আপনি তাহাকে কি শাস্তি প্রদান 

করিবেন ?” রাজ] বলিলে*, “আমি 

তীহাঁকে সমুচিত শ্রদ্ধ। অর্পণ করিব |” 

রাজ! যাহ! কল্পনাও করিতে পারেন 

নাই, আজ তাহাই হইল। বুদ্ধদেব 
ভিক্ষুক বেশে অঙ্কুলিমালকে রাজার 

সম্থুপে উপস্থিত করিলেন। রাঞ্জা 

দেখিয়। স্তস্ভিত হইলেন এবং নিজের 
মণিখচিত কটিবদ্ধ খুলিয়া! তাহাকে 

উপহাঁর দ্িলেন। কিন্তু অন্গুলিমাল 
তাঁহ। প্রতার্পণ করিয়। রাজার নিকট 

স্বীয় ছুগ্ষ্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষ] 

করিলেন। রাজা আবেগ ভরে বলিতে 



১৫ ভারভীক্-এঁতিহাসিক 

লাঁগিলেন,_-“ধিক্ আমার রাজ দণ্ডকে 

আমি কেবল দগুদ্বার। লোকের দেহ 
ডু বিচরণ করিতে পারি, তাহাতে 

লোকের চরিত্র সশোধন হয় না। 

লোঁকের প্রক্কৃত কল্যাণ হয় না। আজ 

আপনি দুদর্ষ দন্থাকে, পরো'পকারী 

নিম্পৃহ সীঁধুতে পরিণত করিলেন এই 

ঘটনার কিছুদিন পরে স্বগ্রামে অন্গুলিমাল 

পৃতক্ষার্থ গমন করিলেন । ভিক্ষা দেওয়া 
দূরে থাকুক,লোকেরা তাহাকে দেখিয়া 

পলায়ন করিতে লাগিল। ভিক্ষা ন৷ 

পাইয়া ক্ষুধার কাতর হইর1 যখন আশ্রমে 

প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন । এমন সময় 

প্রসব বেদনার কাতর এক রমণীকে 

দেখিয়া তাহার জদয় দয়ার বিগ।লত 

।হইল। যে নরঘাতক দম্থ্য ছিল, সে 
আজ পরছুঃখে 1বগলিতাস্র হইল । 

আশ্রমে ফিরিয়! বুদ্ধদেনের নিকট সমস্ত 

ঘটনা বলিলেন। তিনি বলিলেন, 

“যাও স্বীয় পুণের ফল দ্বারা তাঁহাকে 

সাহায্য কর।” অগ্ুলিমাল বলিলেন, 
“আমার আবার পুণ্য 1! নরঘাতক 

দন্যুর আবার পুণা !!! বুদ্ধদেব বপিলেন, 

--সেই পাপ তোমার পুব্বজন্মের 

এই ভিক্ষু জন্মে অন্ুতাপের যে অশ্রু 

বির্জন করিয়াছ, তাহাদ্বারা তাহাকে 

ৰাচাও। তখন অঙ্গুলিমাল প্রসব বেদনা- 

কষ্ট! মেই রমণীর নিকট যাইন্লা কাঁতরে 
ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করায় তাহার 
একটা পুত্র প্রসব হইল। লোকেরা 

জঙজল 

তদবধি অঙ্ুলিমালের প্রতি বিরুদ্ধ 
ভাব পরিত্যাগ করিল। তিনিও পরোপ- 

কাঁরে জীবন উৎসর্ণ করিয়া অবশিষ্ট 

জীবন অতিবাহিত করিলেন। 

অনুষ্ঠনাথ-_নাথপন্থীদের চৌরাঁশী জন 
সদ্ধপুরুষের অন্যতম । আপাননাথ দেখ। 

অলেয় মিলতো--তিনি মণিপুরের 
মহারাজ শুরচন্দ্র সিংহ ও কুলচন্দ্র সিংহের 
সময়ে অগ্ঠতম মন্ত্রী ছিল্লে। ১৮৯১ 

হর; অবের. নর্ণিপুর যুদ্ধে লিপ্ত বলিয়। 

তাহার দ্বীপান্তর হয় । 

অঙ্গেয়দসেনা- মণিপুরের রাজ। 

চন্ত্রকার্তি সিংহের পঞ্চমী মহিষীর গর্ভ- 

জাত পুত্র। তাহার অন্নাম ভুবন 

সিংহ ছিল। মণিপুরের যুদ্ধ ব্যাপারে 

ও কুইনটন প্রভূ:তর হত্যাকার্য্যে লিপ্ত 

বলিয়া বিচারে তাহার ফাসি হয়। 

অচেল কম্সপ €কশ্থাপ)--সম্ভবতঃ 
নগ্ন সন্নযালী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভত কোনও 

পরিব্রাজক সন্ন্যাপী । বাঁজগৃছ নগরে 

গৌতম বুদ্ধের সহিত তীহার নানা 

বিষয়ে কথোপকথন হয়| 

অঙজল মঙ্গল-_তিনি দরদ দেশের 

অধিপতি ও কাশ্মীর পতি অনন্ত বাগ্রের 

সামন্ত নূপতি ছিলেন। তিনি একবার 

কতিপয় মেচ্ছ রাজার সাহায্য পাহয় 

কাশ্মীর মণ্ডল আঁক্রমণ করেন। অনস্ত 

রাজের সেনাপতি ক্ুদ্রপাল তাহাকে 

পরাজিত ও নিহত করিয়! তাহার ছিন্ন 

মন্তক স্বীয় প্রতুক্ধে উপহার প্রদান 



অচলমিশ্র 

করেন। এই সমরে অনেক শ্রেচ্ছ ভূপ।ত 

পরাজিত ও নিহত হন। 

অচলমিশ্র-তিনি একজন ঞ্যোতিষ 

শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তাহার রচিত 

ফলিত জ্যোতিষের অচল সিদ্ধান্ত সংগ্রহ 

পাঁওয়! গিয়াছে । 

অচিতি- একজন সিদ্ধাচার্ধা। খ্রীষ্টান 

চতুর্দশ শতাব্দীতে মিথিলাধিপতি 
'হরিলিংহ দেবের রাজত্বকালে কণিশেখ- 

রাঠার্ধ। জ্যোতিরীশ্বর রচিত বর্ণরত্বাকর 

গ্র-ন্ঠ "জন মিদ্ের লাম উল্লেখ আচে, 

ইনি তাহাদের অন্ভতম। সিদ্ধগণ 

অনেক অনাধা সাধন করিতে পাপিতেন 

তাহার! সকলেই গ্রগ্ভ রচন। কবর 

গিয়াছেন। 

অচিন্তপুরী_ দশনামী সন্নাসীদের 
যে বাহান্নটা। ৫২) মড়ি বা সম্প্রনাঁন 

আছে, এক একজন পিদ্ধ পুরুষ এ এক 

একটা মড়ির প্রতিষ্ঠাত! | অচিন্তপুবী 

এইন্ধপ একটা সম্প্রদাঁরের প্রাতিষ্ঠঃতা। 

অচুজি_-তিনি ইলবুর্গের দিন্ধবংশীর 
নরপতি ছিলেন। তাহারা চালুকা- 

বংশীঘ্ধ দ্বিতীনন বিক্রমাদিত্যের সনদে 

( ১০৭৬-১১২৭) বর্তমান ছিলেন! দ্বিতী 

ৰিকমাদিত্য দেখ। 

অচেতনাথ--তিনি একজন নাখপন্থী 

পঞ্চম গুরু ছিলেন | নাথপন্থা নামে 

একটী বড় ধর্ম সম্প্রণাত থুগ্থীষ লান 
শতাববীর শেষভাগে প্রথন দঙ্গদেশে 

প্রতুত্ব বিস্তার ককে। তারপর ক্রমপ; 

জীবনী-কোষ ১৯৬ 

পূর্ব ভারতে, পশ্চিম, মধা ও দক্ষিণ 

ভারতে নাথ সম্প্রনার ধর্মশগ্রচার করিয়। 

শিষ' খাখার পু সাধন করিয়াছিলেন। 

কচ্ছ প্রদেশের অন্তর্গত ধিনোধরের 

নাথপন্থীদের নিকট যে গুরু পরম্পরা 

প|ওয়া যার, তাহাতেই অচেতনাথ 

পঞ্চম গুরু বলিব উল্লিখিত আছে। 

এই গুরু পরম্পরাতে সাঁতঙ্নন গুরুর 

নাম লিখিত আছে। | 

অচ্যুত-__-তিনি একজন মনুর্বেদ শান 

বেত্তা। তাহার রচিত গ্রন্থের নান 

রূপ সংগ্রহ সিদ্ধান্ত । 

অচ্যুত গৌঁসাই_তিনি মভা প্রস্থ 

অদ্বৈত গোপাইয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। 

তাহারা অষ্ট ভ্রাতার মধে তিনিই মদ. 

চাঁর সম্পন্ন বৈষ্ণব ছিলেন । অন্যান্যের! 

সকলে দ্ুরাচারী ছিলেন। 

অচ্যুত দাস-_ ১. তিনি একজন 

করি । তাহার কাবো ভাবা বুদ্ধাবতার 

সন্বন্ধে ভবিষাদ্বাণী আছে। তাহার 

রচিত শৃন্ত সংহিতার তিনি নিজেকে 

বুদ্ধের পঞ্চ শক্তির মন্কতম শক্তি বলিনা 

প্রসার করেন। এবং বুদ্ধদেব শক্র 

বিনাশ করবার জন্য শীঘ্র অবতীর্ণ হই- 
বেন। (২) হিনি গোপী ভক্তিরস ব| 

কষ্ণললা নামক গ্রন্থ রচন| করিয়াছেন। 

অচ্যুত পঞ্চানন--ঙাহার রচিত 

রাঁটীন্ন গ্রহবিগ্রকুল পঞ্রিক! ন'মে এক 

কুণগ্রন্থ জাছে। সম্ভবত: তিন মেদিলী- 

পুর অঞ্চলের লোক ছিলেন। 



১৭ 

অচ্যুত মিহিরাচার্ধ্য--সাঁগর ভট্টের 
পুত্র। এই জ্যোতিষী পঙ্ডিত শ্রীপতি 

শট কৃত জ্যোতিষ রত্বমাল। নামক 

গ্রন্থের এক টীকা রচনা কারক্াছেন। 
১৫০০ শকে ইহা রচিত হয়। তিনি 

ভাম্বতী রত্বদীপিকা নামে এক করণ 
গ্রন্থ ও লিখিয়াছেন। 

অচুযুত রায়--(১) তি'ন দাঁক্ষিণাঁত্োর 
বিজয়লগরের রাজা ছিলেন। 

ধুঃ অন্দে ভ্রাতা রাজ। কৃষঝ্দেন রায়ের 

মুন্নার পর তিনি প্রার দ্শবংসর কাল 
রাঁজত্ব করেন। তিলি ভ্রাতার স্তায় 

উপনুক্ত ছিলেন না। তাহার সময় 

হইতেই বিজয়নগর রাঁজোর অপোগতি 

আরস্ত হয়। 

অচুযুত সেন-_ বগুড়। জিলা'র অন্তর্গত 

সেরপুর নামক স্থানের ৩৪ মাইল 

দক্ষিণ পশ্চিমে রাজবড়ী মুকুন্দ নামে 

একটা স্থান আছে। দার্ঘে দুইমাইল এবং 

প্রন্থে প্রার ৪্ইমাইল খ্যাপিয়া এইস্থানে 

বনু অদ্রালিক বিদামাঁন আছে । কথিত 

আছে রাজ! বল্লাল সেন তীহা্ই 

'শীম একজনকে পূর্বাঞ্চল শাসন 

করিবার জন্ত সামন্ত নৃপতিন্ঈগে এই- 

স্থানে স্থাপন করিয়া ছলেন। তাহার 

বংশধরের! প্রায় ছুইশত বংমর এইন্থান 

শাসন করেন। ততৎপরে এই বংশের 

শেষ নরপতি অচ্যুত সেনের সময়ে 

(১৩৫০ খং অকে) এই রাজ্য মুললমান 
অধিকারে আসে এবং বংশ লোপ পায়। 

৩---&8 

১৫৩৪ 

ভারভীয়-এতিহাসিক অচ্যুতান্জ্দ 

অচ্যুতানন্দ_ মহাপ্রত জীচৈতন্য দেব 
থৃষ্টাম় ষোড়শ শতাব্দীতে উৎকল ও 
দাক্ষিশীত্য ভ্রমণ কালে তথায় অনেক 

বৌদ্ধ দর্শন করেন। সেই সময়ে বৌদ্ধ 
দের উপর নিন্মম উৎপীড়ন চলিতে- 
ছিল। তাহাদের অনেকে সনাতন 

গোস্বামী কর্ভূক দীক্ষিত হইয়! বৈশ্কব 
হন। সেই সকল বে.দ্ধদের মধ্যে জগ- 
নাথ দাঁপ, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্ন, 

অনন্ত ৪ যশোবস্ত এই পাঁচজন শ্রেষ্ঠ 

বৈষ্ণব কবি বলিয়া খাত ছিলেন। 

মচাতানন্দ তাহার “নিরাকার সংহিতা” 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শ্ীচৈতন্যের অনু- 

বন্তী হইন্জা প্রথমে তিনি সনাতন 

গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 

দীক্ষান্তে সংসার আনক্তি নির্বাণ হইয়। 

যার। হদয়ে তন্ময় ভাব উপস্থিত হয়, 

এমন সময় মহাগুরু মহানন্দ আলিয়া 

গুঢ় ধর্মৃতত্ব বুঝাইয। দেন। তাহার 

সাধনার চরম লক্ষণ সচ্চিদানন, অনাদি 

নির্বাণ। আঅচাতানন্দের আর এক 

খানি গ্রন্থের নাম শূন্য সংহিত।। উপ- 

রোক্ত পঞ্চ মহাত্মা ছার! উতৎকলে প্রচ্ছন্ন 

বেদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল । কথিত 

আছে বুদ্ধদেবের প্রত্যাদেশান্সারে 

তাহার। স্বীয় স্বীর রূপ প্রচ্ছন্ন রাখিয়! 

বৈষ্বাখ্যা পরিচিত হৃন। কিন্ত 

তাহাদের গ্রন্থে মহাযান বৌদ্ধধন্মের 

শৃন্যবাঁদ সর্বত্র প্রচারিত হইয়। সমার্থিত 

হইয়াছে। 2 



অচ্যুতাল্জ্দ 

অদ্যুতানন্দ গাঙ্গুলী_-পিতার নাম 

শ্রীনিবাস গান্থুলী। পিতা! বালগোপাল 

মন্্রে দীক্ষিত ছিলেন । তি।ন নঙ্গতিপন 

ছিলেন না, কিন্ত মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র 

অচাতানন্দকে দেববিগ্রহ স্থাপন করার 

জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন । পুত্র 

পিতার ন্যায় বৈষ্ণব ধন্মে আস্থাবান্ 

ছিলেন। তিনি লাওতাল পরগণায় 

কারবার করিয়া সম্পত্তিশীলী হছন। এই 

সময় একদিন দেওঘরের 'নকটবন্তী এক 

জঙ্গলে বসিয়া পিতার মনোবালন। 

কিরূপে পুর্ণ করিবেন, বালগোপাল 

মৃন্তি কোথায় পাইবেন, এইবূপ চিন্তা- 

অগ্র আছেন। এমন সমন্ব জনৈক 

্রক্মচারী একটী অগ্রধাঁতু নিশ্দিত বাঁল- 

গোপাল ও একটী শ্রীধর মুত্তি লইয়! 
তথায় উপস্থিত হন ও মুষ্তি ছুইটা 

তাহাকে প্রদান করেন। 

মহাঁনন্দে বিগ্রহ স্থাপন করিলেন । 

কোন পুজারী নিযুক্ত না করিয়া তিনি 

লনা কাজকশ্মের ব্যস্ততার মধ্যেও 

স্বয়ং দেব পৃজ1 করিয়া তৃপ্তি লাভ 

করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায় 

তাহার পঞ্চাশ হাজার গরু ছিল। 

হেতমপুর ছর্গের পশ্চিমে তাহার 

প্রতিষ্ঠিত “গাঙ্গ,লী পুষ্ষ রণী” আদা বধি 
বর্তমান আছে । 

অচ্যুতানন্দ রাজা (১) তিনি 
উড়িব্া দেশের একজন রাজ | তাহার 

পুত্র রলিক মুব্বারির চরিব্র অবলম্বন 

অচাতাঁনন্দ 

জীবনী-কোষ ১৮৬, 

করিয়। উড়িবা। বাসী কবি গোপী 

বলুত দাস “রসিক মঙ্গল” লামে এক- 

থান। কাব্য রচনা করিয়াছেন । (২) 

হুগলী জিলার আরামবাগের নিকট 

হণজী রায় নামে এক রাজ] ছিলেন। 
অনুমান চারিশত বৎসর পূর্বে তিনি) 

বর্তমান ছিলেন। তাহারই পুত্রের 
নাম অচতানন্দ | ভিনি শাক্ততান্ত্রিক 

মতাবলম্বী ছিলেন। 

অজয় সিংহ্-_চিতে।বের অধিপতি 
রাণ। লঙ্্ণ সিংহের দ্বাদশ পুত্রের মধে। 

তিনি খ্বিতীয় ছিলেন৷ সম্রাট আলা. 

উদ্দিন খিলি্ চিত্তোর আক্রমণ করিলে 

লক্ষণ দিংহ ও তাহার অপর একাদশ 

পু যুদ্ধে প্রাণতাাগ করেন। কেবল 

অজর নিংছ কতিপয় সৈনিক সমতি- 

বাহারে কৈলবারা প্রদেশে আশ্রয় 

গ্রহণপূব্বক জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন । 

মিবারের পশ্চিম পার্থস্তিত বিশাল 

আরাধলী পর্বত মালার উপত্যকা 

দেশে শেরোনল্ল নামক একটা সমুদ্ধ 

জনপদ অছে। তাহারই শীর্ষস্থানে 

টকলবাঁরা হ্বাপিত ছিল . অজয় সিংহের 

পিতা লক্ষণ পিংহ মৃত্যুর পুর্বে 

বলিয়াছিলেন যে, অজয় সিংহের মৃত্যুর 

পরে, তাহার জোন্ঠপুত্র রণে মৃত অরি- 

সিংহের পুত্র রাজা হুইবে। একথা 

অঙ্য় সিংহ ক্ষণকালের জন্তও তুলেন 

নাই। তাহার পুত্র আজিম পিংহ ও 
সুজন লি"ছ তেমন কর্মঠও ছিলেন ন1। 



১৯ 

অনেক অনুসন্ধানের পর অরিসিংহের 

পুত্র হামিরকে মাতৃলালয় হইতে আন- 
যণ করিলেন। তাহাকে প্রথমে পরম- 

শত্রু ভিল সর্দার ঘুঞ্জের বিরুদ্ধে প্রেরণ 

করিলেন। হামির ভিল সর্দার মুগ্জের 

ছিন্ন মন্তক স্বীয় পিতৃব্য অজয় সিংহকে 

উপহার প্রদান করিলেন । পিতৃব্য 

হাঁমিরেয় বীরত্বে অতিথাত্র প্রীত হইয়া 

সেই ছিযম়মুণ্ড হইতে শোণত গ্রহণ- 

পূর্বক তাহার কপালে রাঁজতিলক 

প্রান করলেন | হামির দেখ । 

অজাতশক্র-_মগধের অধিপতি | খুঃ 

পুর্ন €5৩ অন্দে তাহার পিতা বিশ্বি- 

সারের মৃত্যুর পরে তিনি পিংহালনে 

আরোহণ করেন। তিনি 

পূর্ব অন্দে পৈশালীর অধিপতি বজ্জি 

(বুজি) জাতীয় নরপতিকে পরাস্ত 

করেন। বজ্জি বা বুজি জাঁ।তরা নানা 

শাখার বিভক্ত ছিল। তাহারা পরাস্ত 

হইন্1 ভারতবধ পরিতাগপুর্বক তিববত 

মঙ্গোলিয়! প্রতি দেশে যাইয়া রাজা 

স্থাপন করে। বাঁজগৃহনগরী তাহার 

রালধানী ছিল। ৫৩৭ খুঃ পূর্ব্ব অক্ষ 
শাক্যাসংহ বুদ্ধ নির্ধাণ লাভ করিলে, 

তিনি বুদ্ধের দেহাস্থির উপর এক স্ত,প 

নিষ্মীণ করেন। ৪৩৪ খুঃ পূর্ব্ব অন্দে 
তাহাঁরই যত্ধে রাজগৃছে প্রথম বেদ 
সঙ্গীতি হয়। এই সঙ্গীতিতে প্রান্ধ পাচ 

;শত বৌদ্ধ ভিক্ষু উপস্থিত হইগাঁছিলেন। 
বুদ্ধের প্রধান শিষা মহাকখপ ইহাতে 

৫৪* খু 

ভারভীয়-এঁতিহাদিক অজাতগঞ্জে 

নেতৃত্ব করিয়া কোন্ বিষয়ের সুত্রগ্রহী- 

তব্য তাহা স্থির করিয়া দেন। এই 

সভাতেই কশ্তুপ, আনন্দ ও উপালী 

কর্তুক বুদ্ধবচন ব্রিপিটক সাধারণ 
সমক্ষে প্রচারিত হয় । জাতক পাঠে 

অব্গত হওয়া যাঁর যে, তিনি কোশল 

রাঁজ এ্রসেন[জতের ভাগিনেয় ছিলেন । 

তাহার মাতা বিদেহ রাজকন্যা ছিলেন । 

অজাতশক্রর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, 

তাহার জননীর, স্বামীর স্কন্ধনিন্ত্ত রক্ত- 

পান করিবার সাধ জন্মিরা।ছল। ৰলা 

বাহুল্য তাহার স্বাম। বিশ্বিসীর স্ত্রীর এই 

অস্বাভাবিক সাধও পুর্ণ করিয়াছিলেন । 

দৈবজ্ের ইহ] শুলিঘ্প। বলিয়াছিলেন যে 

“জাত বালক পিতৃঘাতি হইবে |” 

কথিত আছে বাজ! অজাতশক্র পিতা 

বিশ্বিণারকে বন্দী ক।রয়।, সিংহাসনে 

আরোহণ করেন। তাহার ইচ্ছ। ছিল, 

পিতাকে আহার ন। দিয়! হত্য। করিবেন। 

তাঁহার জননা প্রতিদিন স্বামীর সঙ্গে 

দেখা করিতে যাইতেন। তিনি গোপনে 

কছু অন্ন লইয়া! যাইতেন। তাহাই 

আহার করিয়। বিথিসার জীবিত থা।ক- 

তেন। রাজ! তাঁহ। জানিতে পারদ 

অন্ন লইয়া! যাইতে নিষেধ করিয়া! দেন। 

ভখন রাণী নি্দের কেশদামেক মধ্যে 

কিছু খাদ্য বস্ত লুকাইয়া যাইতে লাগি- 
লেন। রাজ ইহা জানিতে পারিয়া 

কেশ বীধিয়া! যাইতে নিষেধ করিলেন ' 
তখন ঝাঁণী পাদুকার অন্ান্তরে খাদ] 



তঞা তশক্রে 

লইয়া! যাইতে লাগিলেন । যথন ইহাঁও 

নিষিদ্ধ হইল, তখন স্বীগ্ন গাত্রে মধু 

প্রন্ৃতি খাদ্য দ্রব্য লেগন করিয়া 

যাইতে লাগিলেন, বিহ্বিনার তাহার 

দেহ লেহন করিয়। বাঁচিয়া থাকিতেন ' 

অজাতশক্র অবশেষে রাণীর যাওয়াই 
বন্ধ করিয়! দিলেন । ইতিমধ্যে অজাতি- 

শত্রুর একটা পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, 

জীবনী-কোব 

তাহাই সম্ভব বলিয়! মনে হয়)। ত্রিপিট- 

কের অন্তর্গত দীর্ঘনিকাঁয় নামক গ্রন্থের 
শ্রামণা ফল হ্যত্রে বুদ্ধের সহিত অজাত. 

শত্রুর সাক্ষাতের অতি বিস্তৃত বিবরণ 

পাওয়া! যায়। এ শ্ত্রে কথোপকথন- 

চ্ছলে বুদ্ধদেব শ্রামণা ধর্মের মাহাস্ম্য ' 
কীর্তন করেন। অবদান শতকে 

পাওয়। যার ঘে অঙ্জাতশক্রর পিতা 
পুত্রের ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ পাইয়। | বিদবিপার বৃদ্ধের নিকট প্রার্থনা! করিয়! 
তাহার হৃদয়ে পিতৃন্গেহের উদর হইল। 

তথন তাহার ?পতাকে মুক্ত কিবা 

জন্ত প্রবল আকাজ্ষা! হইল এ৭ং তখনই 

পিতাকে মুক্ত করিবার জন্ত লোক 

পাঠাইলেন। হাঁ! পুত্রের জন্ম দিনেই 
পিতা অনাহাঁবে বন্দীশালার গত্রাদু 
হইলেন। অজাতশক্র এই সমস্ত দেব 

দত্তের পরামর্শে করিরাছিলেন বলির 

কথিত আছে। এই দেবদত্ত বুদ্ধে? 

মাতুল পুর্র ও বুদ্ধের অতিশপ্ধ পিরোধা 

ছিলেন । ভিনি কয়েকবাগ বুদ্ধের প্রাণ- 

নাশের চেষ্টা করিয়া! বিফলমনোরথ 

হন। দেবদত্তের মুক্তার পরে পাঁজ। 

অজাতশক্র পিতৃহত্যার জন্য অতিশর 

অন্তপ্ত হইয়া অবশেবে প্রসিদ্ধ 'চকিৎ- 

মক জীবকের পরামর্শে বুদ্ধের শরণাপন্ন 
হন। বুদ্ধ তাহাকে স্ত্রী শিষাশ্রেণীতে 

গ্রহণ করেন। । এই পিতৃহত্যার 

বিবরণটা অনেকে শিশ্বাস করেন না। 

তাঁছারা বলেন-_বুদ্ধের মাহাত্ম্য বাড়াই- 

কয়েকটি কেশ ও পাদনখ ল।ভ করেল। 

তিনি এর গুলির উপর এক স্তপ লিশ্মাণ 

করিয়া পুজার বাবন্থা করেন। অজাত 

একর পিতৃপিংীননে আরোহণ করিয়। 

স্তপ পুজা নিষেধ করেন। (এই ঘটনাটি 

অধলগ্বন ক:রন! রবান্ত্রনাথ “পুজারিণী” 
নামক উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়া- 

ছিলেন এবং তাঁহাকে পরে “নটীর! 

পুজা” নামক ন'টকে রূপান্তরিত করেন) 

জেন সাহিতোও অজ্জাতখক্র বিদ্বিনীরের 

উল্লেখ দেখিতে পাওরা বার এবং তীহা- 
দের উভদকে অবলম্বন করিয়া অনেক 

কাহিনী রচিত হইগ্াছিল। জৈন “অঙ্গ” 

দ্রিগের গ্রায় প্রত্যেকটার মধোই একটী 

একটা 'উপাঙ্গ” আছে। প্রথম 

অঙ্গের উপাঙ্গে পাওয়া যার বিংভসার 

পু« রাজ] কণির ( অর্থাৎ অজা তশক্র ) 
জৈন তীর্ঘক্কর মহাবীরের উপদেশ 

গ্রহণ করিপার জন্য পূর্ণভদ্র তীর্থে 
গমন করেন। রাজনৈতিক কারণে 

বার জনা ইহা কাল্পত হইয্াছে। | অজাতশক্র ও তাহার মাতুল গ্রসেন- 
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জিতের মধ্যে কয়েকবার বুদ্ধ সংঘটিত 

হয়। অজাতশত্তর প্রথমে জদ্দ লাঁভ 
করেন। পরে প্রসেনজিতের নিকট 

তিনি পরাজিত হন । কোনও কোঁনও 

গ্রন্থে পাওয়া খাঁর অঞ্জাতশক্র প্রসেন- 

জিতের জামাতা ছিলেন। 

অজিতকুমার চক্রবন্তী- ত'হার 
বাসস্থান বরিশাল জিলা । পিতার 

নাম শ্রীচরণ চক্রবন্তী। যৌবনে কিঞ্ি- 

দধিক ৩২ বৎসর বয়সে হান দেহত্যগ 

করেন । তাহার রচিত গ্রন্থ গুলির মধো 

মহযি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জান 

চরিত বিশেষভীবে উল্লেখঘোগা । 

রাজ। রামমোহন রায়ের জাবন চরিত 

লিখিবার জন্য প্রস্তত হইয়া9 অকাল 

মৃত্রা ঘটায় শষ করিয়া বাইতে পারেন 

নাই । আঅজতকুমারের বিশ্বেত্ব এই 

ছিল যে, তিনি যেমন বালা পাঠিতোর 

গুণগ্রাহী ও রসজ্ঞ ছিলেন, ইংরেজী 

সহিত্যেরও তদ্রুপ রপজ্জ ৪ গুণগ্রাহী 

ছিলেন। ইংরেজা অনুবাদের সাহাঁধ্যে 

তিনি পাশ্চাতা নাঁনা দেশের সাহিত্যের 

রস ও শক্তির আশ্বাদ পাহপ্লাছিলেন। 

এই জন্ত বাংলা সাহিতোর মুলা নিরূপণ 
নিমিত্ত, তিনি বিশ্ব সাঁহিতোর পহিত 

ইহাঁর তুলনা! কারতে পাঁরিতেন। 
বাংলা সাহিত্যের গতি ঠিক দিকে 
হইতেছে কিনা, তাহা বুঝিবার মত 

শিক্ষ। তাহার হইয়াছিল। পৃথিবীর নানা 
সাহিত্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে বা 

অনুবাদের সাহাযো যেমন অজিত" 

কুমারের পরিচয় ছিল, তব্রপ নানা ধর্ম 

সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ধর্মের অভি- 

বাক্তি পাঠ করিয়া তাহার জ্ঞান বুদ্ধি 

হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে বাংলা 

দাহিত্য ও উদার ধঙ্মীলোচলার প্রচেষ্টা 
ঈ্তিগ্রস্ত হইয়াঁছে। 

অজিত কেশকম্বল কেন্ধলি)_-পালি 
বৌদ্ধ শাস্ত্রে পুরণ কস্সপ (কশ্তপ), 

মক্খলি গোমাল, অজিত কেশকম্বল, 

পকুধ কাচ্চারন, সঞ্জর বেলটঠি পুত 

এবং নিগগ্চ নাঁতপুত্ত নামে ছয়জন 

পরিব্রাজক আচাধ্যের নাম পাওয়! 

ধার এই ছয়টি নাম প্রধানতঃ 

একতই উল্লিখিত হইযজাছে। গৌতম 
বুদ্ধ, তাহার শিষ্যবর্গ, অন্তান্ত ধন্মাচার্ধ্য 

৪ অপরাপর ব্যক্তিদিগের মহিত তাহ।- 

দের লালা বিষয়ে আলোচনার বিবরণ 

বন্ুস্থলেই পাঁঞয়া যার | কেশ নির্মিত 

কম্বল পরিধান করিয়! থা;কতেন বলিয়া 

অজিত ত্র নামে অভিহিত হইতেন। 

তাহার মতে মত্ত আহার ও মৎস্য ব্ধ 

সমতুলা পাঁপ। তিনি শিক্ষ] দিতেন যে 

জীন ও উদ্ভিদ উভয়ের প্রাণ আঁছে। 
স্ৃতরধং উভয়েরই বিনাশে সমতুল্য 

পাপ হয়। বুদ্ধের মাতুল পুত্র দেবদস্ত 

ঝুদ্ধের একটী সম্প্রদদায় স্থট্টি করেন। 
রীহাদিগকে তীর্থ বলে। ভিনি 

পূর্বে কৃতদাস ছিলেন ! প্রতুর অত্যা- 
চাঁরে তাহার আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ববক 
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গতান্তর অভাবে মন্ন্যাপী হন। তিনি 
উর্ণা নিশ্সিত মলিন বস্ত্র পরিধান করি- 

তেন এবং মন্তক মুগ্ডিত রাখিতেন। 

অজি নাথ-_ তিনি জৈন তীর্থঙ্করদের 
মধে দ্বিতীয়। অযোধ্যা নগরে তাহার 

জন্ম হয় এবং শমেত শিখরে মৃত্যু হয়। 

তাহার গাত্র বর্ণ পীত, হস্তী তাহার 

বাহন ছিল। তিনি অযোধার ইঞ্ষাকু- 
বংশীয় রাঁঞজ। জিতশক্রর মহিষী বিজয়র 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 

অজিত নাথ ন্যায়রত্র- নবদ্বীপের 
বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি ১৭৮১ শকে 

সাধক প্রবর কৃষ্চানন্দ আগমবাগীশের 

পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । শৈশব 

হইতেই কাব্যে তাঁহার অসাধারণ অন্ধ- 

রাগ দুষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ প্রেমচাদ তর্ক- 
বাগীশের নিকট ইহার কাবা ৪ অল- 

স্কার এবং কবি ম'ধবচন্ত্র তর্কসিদ্ধান্তের 

নিকট মর্্ব বিষরে শিক্ষা সে টব সম্পন্ন 

হয়। এই সমরে বাজপুরের শ্শ্বর 

বিদ্ভালঙ্ক(র, দিনাজপুরের মহেশচন্্র 

চুড়ামণি ও পাবনার যছুনাথ হাররত্ 

এই তিনজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও কৰি 

নদীয়ায় অধ্যয়নার্থ আগমন করেন। 

তাহাদের সীহচর্যে অঙ্গিত নাথের 

কবিত্ব শক্তি দিন দিন বদ্ধিত হইতে 

স্বাকে। দ্যর্থ বাচক ও শ্রেবাআমক কবিত। 

রচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তাহার 

রচিত এইনপ অসংখ্য কবিতা এখনও 

অমুদ্রিত ক্ষবন্থাঁয় রহিঘ্াছে। সম্প্রতি 

জীবনীকোষ ২ 

তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন | তৎ- 

রত মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে__খগুবা।ক- 

রণ, নাটরপরিশিষ্ঠ গ্রন্থের চীকা, কানী- 

খণ্ডের বঙ্গান্ধবাদ ও তৎ সম্পাদিত 

বিশ্বদূত নামক সাপ্ত/হিক পত্র বিশেষ 

উল্লেখ যোগ্য । 

অজিত সিংহ--(১) তিনি মে'দনী- 
পুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাঁজা যশো-. 

বন্ত গিংহের পুত্র। বশোৌনস্ত পিংহ 

১৭৩৯ শ্বীঃঅব্ধে ঢাকার দেওয়ান হইরা. 

(ছলেন। পিতার মৃত্ার পরে তিনি 
রঁজ। হন. ১৭৫৫ গ্রীঃ অবকে তাহ'ৰ 

মহ্ষাদ্বর--বাঁণা ভবানী ও রাণী শিরো- 

মণি নিঃসন্তান রাজার উত্তরাঁধিকারিণী 

হন। ততপরে শাড়াজোলের রাজার! 

ইহার মাঁদিক হন। বাঁণী শিরোমণি ও 

বশোঁবন্ত সিংহ দেখ 1১1 গোয়ীনিয়রের 

৪৪ মাইল দক্ষিণে নববর নামক স্থানের 

সর্দার মানসিংহেত। তিনি পিতৃব্য। 

মানসি'হ একবার পিঙ্ধের বিরদ্ধে অস্্ব 

ধারণ করিয়াছিলেন । দেই অজি তমিংহ 

মানসংহের পক্ষ নমর্থন করিয়া সিন্ধের 

সাহাবাকারী ইংরেজ মেনাপতির সহিত 

যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্ত পরাদ্রিত হইর। 

পলারন করেন 1! এই মানপিংহ পরে 

ইংরেজনের বশীভূত হইয়া স্বীয় পিতৃব্ 
অজিতসিংহকে ধরাইর! দিতে চাঁহিয়া- 

ছিলেন। অজিতসিংহ পুর্বো এই কথ। 
জানিতে পারিয়া পলায়ন করেন। 

মানসিংহ তাতিয়া টোপীকে ধরাইয়া 
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দিয়াছিলেন। (৩) অজিত সিংহ রাঠোর 

বংশীয় মারবারের রাজা যশোৌবস্ত- 
পিংহের পুত্র। ১৭১১ গ্রীঃ অব্দে 

তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। 
১৭১৬ খুঃ অবে তিনি স্বীর কন্তাকে 

সমাট ফেরোক শিয়ারের সহিত 

বিবাহ দেন। তাহার কুলাঙ্গার পুত্র 

অভগাসংহ তাহাকে নিহত ক:রয়া 

[সংহাসনে আরোহণ করেন । সমাট 

মোহান্ধদ শাহের বাতের প্রথম ভাগে 

১৭১৪ খু) অবে এই ঘটনা সংঘটিত 

হন | (৪) দশম শিখ গুরু গোবিন্- 

দিহের পুত্র। তিনি আওরঙ্গ- 

জেবের সেনাপতির হস্তে ' ১৭০১ খ্রীঃ 

অনে। শিহত হন, (৫) মারবার 

যোধপুর) র্রাঞ্জ বশোবন্ত দংহ্র 

অনেকগুলি পুত্র সঙ্জাত হইখাছিল। 

তন্মধ্যে আঙজ্তপিংহ জে ।ছলেন। 

ধশোবস্ত [পিংহের মুড়া কালে তাহর 

বম্ুম খুব অল্প ছল! সেই জনা আওরঙ্গ- 
জেব তাহাকে হস্তগত করিবার 1রশেষ 

চেষ্ট! করেন। কিন্ধ কৃতকাধা হইতে 

পারেন নাই। মিবার, মারবার ও 

অন্বর এই তিন শক্তি মিলিত হইগা 

মুনলমানদিগকে তাড়াইর। দিয়াছিলেন। 

এই সময়ে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় 

এবং তৎপরে ফেরুকশিয়ার কিছুকাল 

রীজত্ব করিয়। পদচ্ুঠত হন। অনন্তর 
রফেউল দিরাঁজাৎ সম্রাট হন। 
তিনি অজিত সিংহের সহিত সন্ধি 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক অজিতাপ 

করিতে বাধা হইয়াছিলেন। (৬) 

যোধপুর রাজ যশোবস্তসিংহের পুভ্র। 

দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৯ গ্রীঃ 

অবে' যশোবস্তসিংহকে কাবুলের শাপন- 

কর্তীর পদে নিধুক্ত করেন । তিনি সেই 
স্থানেই প্রাণত্যাগ করেন। অজিত- 

সিংহ তখন নাবালক ছিলেন! আ গরঙগ- 

জেন অজিতপিংহকে তাহার তত্বাবধানে 

রাখিতে যত্ব করেন । কিন্তু যশোবস্ত- 

সিংহের অমাতোরা আওরঙ্গজেবকে 

বিশ্বাস করিতেন না! তাহারা অন্ত 

দুইটি বালককে ভাহার পরিবর্তে 

আওরঙ্গজেবের অধীনে অজিতনিংহ ও 

তাহার ভ্রাতা পরিচয়ে পাখিরা অজিত- 

মিংহকে উদয়পুরের পাখার তব্বাবধানে 

রাঁ:খয়া রক্ষা করিলেন। আওরঙ্গঞ্েবের 

মুখ্যুর পরে ফেরোকশিয়ার আঁজত- 

সিংহের সাহীযা প্রার্থনা করেন। কিন্ত 

|তনি তাঁহাকে সাহাযা করিতে অস্বী- 

কৃত হন। 

অজিতসেন-_মহীশূর রাজান্তর্গত 
শ্রবণ বেলগোল। নাঁমক স্থানে অবস্থিত 

প্রসিদ্ধ গোন্সত মুত্তির স্থাপয়িতা চামুণ্ড- 

রায়ের অগ্ততম গুরু | 

অজিতাপীড়-_ কাশ্শীরের কর্কোটক 
ংশীয় রাজ! বজাদিত্যের পৌত্ব ও 

ত্রিভুনাপীড়ের পুত্র। তাহার মাতার 
নাম জয়াদেবী। তাহার পিত! 

জোষ্ঠ হইয়াও রাজকীম়. বড়যন্ত্রে 

রাজা হইতে পারেন নাই। কিন্ত 



পা শন | ক 

জতাশাড় 

অজিতাপীড় উৎপলকের সাহায্যে রাজ্য 

লাভ করিয়াছিলেন । পরে উৎপলকের 

ভ্রাতা মম্ম তাহাকে সিংহাসনচ্যত 

করির! সংগ্রামপীড়ের পুত্র অনঙ্গা- 

পীড়কে সিংহাননে স্থাপন করেন। 
অজিতাপীড় ৮৩৮--৮৫১ খ্রীঃ অন্ধ 

পর্যন্ত রাজত্ব করেন। উতৎ্পলক দেখ। 

জীবনী-কোঁষ ২৪ 

তিনি কাশ্মীরের সামস্ত 
নৃপতি শ্রীশূর পালের পৌত্র ও রাজকের 
পুত্র । কাঁশ্ীর পতি উচ্চলের সময়ে 

ভোগসেন গুভৃতি বিদ্রোহী হইলে 

(তিন পলায়নপূর্বক প্রাণ রক্ষ। করেন। 

অঞ্জনা- কাশ্মীরের অধিপতি প্রসিদ্ধ । 

দ্বিতীয় 'প্রবরসেনের ননী! রাজা 

কাশ্মীরের কর্কোটক বংশ 

১। ছুল ভবদ্ধীন প্রভ্ঞাদিত্য (৬২১ খুঃ--১৫৭ খঃ) 

মহলণ ২। হর্লভক প্রতাপা দভা ( ৬৫৭ থ্ঃ৭১১ খুঃ) 

1 । 

৩। চন্ত্রাপীড় বজ্রাদিতা ৪। তাঁরাপীড় উদয়াদিতা ৫ মুক্তাপীড় ললিতাদিতয(১ম) 

(৭১২--৭২৪ খ.ঃ) 

০ স্পা শা ক পপীক্পীশাশ পপ সপ | শিপ পাশ পপ শে 

৩। কুবলয়াপীড় 
(৭১০ থঃ) 

(৭২০ -৭২৩ খুঃ) 

.. | 
৭।| বভাঁদিতা বপ্লিরক ললিতার্দিতা ২য় 

(৭৬১ -- ৭১5৮ থ. 

(৭২৩--৭৬০ থু?) 

রনি ] ] | 
৮। পৃথিব্যাপীড় ৯। নংগ্রামপীড় ১ । জয়াপীড় বিনগ্াদিতা হিতুপনাপীড় 

(৭৬৮--৭৭২ খুঃ) (৭৭২ থু2) (৭৭২--৮০৬ থু.ঃ) 

) 1০ ॥ ১১। ললিতাপীড় ১২। সংগ্রামপীড় ২য় ১৪। অজ্জিতাপীড় 
এ ৮ (৮১৮--৮২৬ থু.2) (৮৩৮--৮৫৯ খুঃ) 

১৩। চিগ্নট জয়াপীড় বৃহস্পতি | ১৩। উৎপলাপীড় 
(৮২৬--৮৩৮ থঃ) (৮৫৩ থ্ঃ) 

৯৫ | অনঙ্গ।পীড় 
(৮৫১--৮৫২ খ্.ঃ) 



২৫ 

প্রবরসেনের পিতা তোরমল তীয় 

ভ্রাত! বাজ। হিরণ্য কর্তৃক দীর্ঘকখল 

কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। গর্ভবতা 

অঞ্জনা স্বামীর অভিপ্রায়াঙ্গলারে এক 

কুম্তকারের গৃহে যাই এক পুত্র প্রসব 
করেন ও তথায় অন্ভাত বাস করিতে 

থাকেন এই পুত্রহ পরে দ্বিতী 

প্রবরসেন নামে খাত হন। তোরমল 

অ।খেষে কারামুক্ত হইয়। প্রাণত।গ 

করিলে অঞ্জনাও দহগমন কবর 

পতির চিতার প্রাণতগ করেন। 

অগ্জনাচাধ্য_] একগন আধুব্রেদ 

শাগ্গুকর্তী। তাহার 

লাম কঙ্ষোলাবার | 

অঞ্জলি_বে:দ্ধ গাহিত্যে বছুসংখ্যক 

শিক্ষিতা নারীর উল্লেখ আছে । অগ্রণি 

ছয়টি অলৌকিক গুণ € মহতি দৈব- 

শক্তির অধিকারিণী ছিলেন । বেদ্ধা- 

শাগ্রগ্রন্থ পিনয়পিটকে তাহাএ অনন্থ- 

পরচিত গ্রন্থের 

সাধারণ ধুংপত্তি ছিল। তিনি 

অন্ত লোককে ৪ এই গ্রস্ত হইতে 

শিক্ষা দিতে পাঁরিতেন। তিনি জন্ু- 

রাধপুরে ১৬ হাজার ভিক্ষুণা মহ গমন 

করিয়াছিলেন এবং বিনম্ পিটক হইতে 

শিক্ষা দান করিয়াছিলেন । 

অঞঞকোশুএঞঞ অগ্য কৌপ্ডিণ্য) 
_-পঞ্চাগীর বলিয়া উল্লিখিত বেদ্ধ 

ভিক্ষুগণের অন্ততম | ভগবান গৌতম 

বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি 

সমাক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া 

ভারভীয়-এতিহাসিক অটলবিছারী 

তিনি বুদ্ধদেব কর্তৃক এলামে অভিহিত 

হন। তাহার সাধারণ নাম কৌগ্ডিখ্য। 
বুদ্ধদেব তাহাকে “রতনভ্র”দিগের মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ স্থান দিরাছিলেন। বোৌদ্ধশাস্তরে 
বুদ্ধ, ধন্ম ও স্ব এই তিনটি ভ্রিরতন 
বলিয়। উল্লিখিত হয়। 

অটলনাথ-- দশনামী সন্গযাসীর। 
বাহান্লটা মড়ি বা সম্প্রদারে বিভক্ত । 

এক একজন গ্ডেজস্বী সন্ন্যামী এক একটা 

সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
মহা ্ বা অটল নাথ এইরূপ একটা সম্প্র- 

দায়ের প্রতিষ্ভীতা । নোধল দেখ। 

অটলবিহারী ঘোষ-তিনি বালা- 
কাল হইতেই তাক্ষবী ও অত্যন্ত মেধাবী 
ছিলেন । একই বংসরে বি-এ ও এম্-এ 

পরীক্ষার উত্তার্ণ হইগ্জা তিনি বৃত্তি লাভ 

করেন এবং এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। ছোউ আদালতে 

ওকালতী কবিন্া তিনি বথেষ্ট খাতি 

অজ্জন করেন। রূহ তন্ত্রশান্ত্রের হুর্বোধ্য 

রহস্ত পগিজ্ঞাত হইবার জন্ত তিনি আইন 
ব্যবসায়ের নধ্যেও তন্বশান্ত্রের আলো- 

চন! করিতেন এবং পরিএ্যে অধিকতর 

আলোচনার নিমিত্ত তিনি ওকাঁলতী 

পরিত্যাগ করেন। ছোট আদালতে 

ওকালতী করিবার সময় হাইকোর্টের 

স্বল[মধন্য জঙ্গসারজন উড্বফ সাহেবের 
সহিত তাহার বন্ধুত্ব জন্মে এবং ইহারা 

উভয়ে লুগ্তপ্রা় ত্রগ্রন্থবসমূছের উদ্ধার 

কাধ্যে ব্যাপূত হন” প্রধানতঃ অটল 



অড বক্ষ 

বাবুর চেষ্টার “আগমান্সন্ধান সমিতি” 

স্থাপিত হয়। সার জন উড্রফ এবং 

অটলবাবু উভরেই এই সমিতির অৈত- 

নিক সম্পাদকরপে কাধ্য করিয়। 

আপিতেছিলেন | অটলবাবুর প্রাণপাত 

পরিশ্রমের ফলে এবাবত এই সমিতি 

হইতে সারদাঁতিলক, প্রপঞ্চন1র, কুলা- 

রব, কৌলাবলীনির্ণর, তন্ত্ররা ও তন্ত্রা- 

বিধান প্রভৃতি ১৯খানি তন্বগ্ান্থ মুদ্রিত 

হইয়। প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেক 

দুল গ্রন্থের পা্চুলিশিও সংগৃহীত 

হইয়াছে । ১৩৪২ সালের ২৭ শে পে'ষ 

৭২ বৎসর বরসে শি পরলোক গনন 

করেন। 

অডবক্ষ- নাথ পল্ীদের ''নবলাথ 
ভক্তিসার” নামক মারাঠি গ্রন্থে নব- 

নাথের (নয়জন নাথ উল্লেখ আঁছে। 

তিনি তাহাদের অন্যতম । 

অগ্াল-(১) পেরিয়। আলোরার়ের 

কন্তা। খৃঃ পুঃ ৩৭৭৫ অকেে তাহার 

জন্ম হর়। কথিত আছে পোরর। 

আলোগার একদ| তুলসী চন্দন করিতে 

গিয়া! তুলসী কাননে এই পরমাসুন্দরী 
অগ্ডাল নানী কন্তাটীকে প্রাঞ্থ হন 

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে দঙ্গে অগ্ডাল অতিশয় 

ভক্তিমতী হন এবং বিষু ছাড়। আর 

কাহাকে৪ বিবাহ করিবেন না বলেন। 

অবশেষে বিঞুঃ তাহাকে বিবাহ করিয়।- 

ছিলেন। অগ্ডাল অতি মধুরভাষণী 

ছিলেন বলিয়! ত্নহাঁর একটী নাম ছিল 

জীবনী*কোৰ হ্ড 

গোদা। রঙ্গনাথের পত্রী ছিলেন 

বলিয়া তাহার আর একটা নাম রঙ্গ- 
নায়িকা । (২) অগ্ডাল রামান্থুজের 

প্রিয় শিষ্ক কুবেশের পত্বীর নাম। 

তিনিও স্বামীর ন্যায় অতিশয় ভক্কিমতী 

রমণী ছিলেন । কুবেশ দ্রষ্টবা। । 

অতিভদ্র__ দেবর্ধি ভরত তাহার 
রচত সঙ্গীত শাস্ত্রের ভূতলে বনুল 

প্রচারার্থ ধ্যান প্রভাঁবে ভদ্রনামক 

নটকে ত্ঙ্ি করেন। এই ভদ্র নটের 

পুত্র সুভদ্র' তৎপুধ অতিভদ্র এবং 
তৎপুত্র বারভদ্র | 

অতিমুক্ত কমল।-_উরুবিব গ্রাম- 
বাঁপিনী একটা মহিলা । তিনি বুদ্ধের 
বড়বর্ষবাপা তপস্তার সময়ে অগ্ঠান 

গ্রানা মহিলাদের সহিত তাহাকে 

দেখতে আদিতেন এব তাহাকে 

খাগ্যদ্রবাদি প্রদান করিতেন । 

অতীশ দীপঙ্কর গ্রীজ্ঞান-- গোবিন্দ 
চক্রের রাজত্বকালে (৯৮* থুঃ) ঢাক! 
জিলার বিক্রমপুরের অন্তগত বজ- 

যোগিনা ামে মহাতান্ত্িক বোদ্ধযতি 
দীপঙ্কর শ্ক্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ 
করেন। তাছার পুব্ব নান আদিনাথ 
চন্ত্রগত ছিল। খবধুত জেতারির 
নিকট তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া- 
ছিলেন। পরে কৃষ্খগিরির বিহারস্থ 
রাছুল গুপ্তের নিকট তিনি বৌদ্ধদিগের 
ওহ মন্ত্রে দীক্ষিত হুইয়৷ গুহাজ্ঞানবন্ত 
নামে অভিহিত হন। উনবিংশ বর্ষ 
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বরসে তিনি দণ্ডপুরীর মহাসঙ্ি কীচার্ধয 

শীলরক্ষিতের নিকট বেদ্ধধন্মে দীক্ষিত 

হন। তিনিই তাহাকে অতীশ দীপন্কর 

শ্রীজ্ঞান উপাধি প্রধান করেন। তৎপর 

অতীশ সুবর্ণদীপের গ্রধান বেছ্কাচাধ্য 

চন্ত্রগিরির নিকট দ্বাদশ বংসর অবস্থান 

করেন! অনন্তুর বঙ্গাধিপতি নরপাল 

কর্তৃক অতীণ বিক্রমশীলা মহাবিহারের 

নহাস্থবির নিযুক্ত ইইয়াছিলেন । ৩ৎ- 

কালে অতীখ মগধের বেদ্ধ সুধীর্গের 

মধো সব্ধশ্রেষ্ঠ স্থান অ.ধকার করিনা 

ছিলেন এবং পঞ্চশত অহ্তের মহা- 

সংজ্বক নানক সম্প্রদায়ের তিনি 

সব্বশ্রেঠ ছিলেন । সেই সময়ে তিববত- 

বাজ হলা-লামা বে-দ্ধধম্ম সংস্কারের জন্ত 

অতাশকে স্বীন্ন রাঁজো আমন্থণ করিগ়া 

পাঠান। তিব্বতরাজ পত্র ও হৎসহ 

বৃহৎ এক খণ্ড সুবর্ণ উপটোকন স্বর্ধপ 

প্রদান করিয়। তিব্বতে পার্পণ 

করিবার নিমিও্ত প্রেরিত লোক দ্বারা 

প্রার্থন। নাইলে, অতাশ উপঢে।কন 

গ্রহণ না করিদ্লা, তিব্বত গমনের 

প্রন্ভাব প্রতাখান করেন। ইহাতে 

লাম! প্রেরিত বৌদ্ধ ভিশ্ু গিয়াংনন 

নিরতিশয় কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে 

লাগিলেন। অতীশ নৈরান্ঠ ক্ষুব্ধ ভিঙ্ষুকে 

যথাপাধা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। 
কিন্ধ (তিক্ত রাঁজের আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত হইলেন না । গিয়াংসন 
তিব্ধতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাঁজ 

ভারতীয়-এঁভিহাসিক অতীশ 

সমীপে ঘটন! বিধৃত করিলেন ঝাজ। 

অনুমান করিলেন যে স্বর্ণের পরিমাণ 

অধিক হইলে হয়ত অতীশের ভিৰবত 

আগমনে আপত্তি থাকিবে না। তখন 

রাঙ্ছে সুবর্ণ খনি আবিস্কৃত হইয়াছিল। 

বাজ! স্বর স্বর্ণ সংগ্রহে গমন কিয়! 

পার্্ববন্তী শক্ররাজাকর্তৃক বন্দী হন 

এবং বন্দী দশা মৃত্ামুখে পতিত হন। 
মৃহ্ার পূর্বে ভাগিনেয় চ্যান চাবকে 

বলিক। যাঁন বে, যর্দি অতীশের নিকট 

লোক পাঠাও তবে আমার এই 
কথাগুলি তাহাকে লিখিয়া পাঠাইও । 

“বেোদ্বধন্্ প্রচার কার্যের জন্ত এবং 

তীহারই জন্য সুবর্ণ সংগ্রহের নিমিত্ত 

চেষ্টা করিতে গিয়া তিববত বান্ধা হলা- 

লামা গারলোগ রাজের হস্তে নিহত 

হইরাছেন। অতএব পরত মহাশয় যেন 

তাহাকে আশীব্বাদ করেন।” চান" 

চাব মাঁতুল সিংহাঁসনের উত্তরাধিকারী 

হইয়] নাগচ্চার নামক একজন বিচক্ষণ 

পণ্ডিতকে অতীশকে আনয়ন উদ্দেশ্যে 

বহু পরিমাণ স্বর্ণ উপটৌকন দিয়। 

ভারতে প্রেরণ করেন নাগ- 

চোরের নিকট হলা-লীমার সঙ্কলের 

কথ! ও তাহার শোচনীয় মৃতু কথ। 

অবগত হইয়া, অতীশ তিববত যাইতে 

প্রতিশ্রত হইলেন ।'. তিব্বত যাত্রার 

পথে অতীশের বহু করুণার ও অলো- 

শক্তির পরিচয় পাওয়। যাঁয়। নেপাল- 

রাজ অনন্তকীন্তির দরবারে নৃপতিকর্তৃক 
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আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থিত 

ইন, এবং বাঞঙ্জাকে একটা হস্তা 

উপচৌকন দির বিনিমরে একটা 

বৌদ্ধ বিহার নিম্মণ করাইর। দিতে 

সম্মত করান। রাজপুগ্র পথপ্রত। 

এ সমরে অতীশের নিকট বে'দ্বধন্মে 

দীর্ষিত হন | তদপন্তর তিববহ রাঞ্সো 

প্রবেশ করিলে বিশেষ সমারোহে তিনি 

রাজাকর্তৃক সাঁদরে অন্ার্থিত হন! 

তিবৰ্তরাজ গ্রজাবগকে যতী অতীশের 

ধন্মেপদেশ শ্রদ্ধার সহিত বণ করিতে 

আদেশ দিলেন । অতাশ তয়োদশ 

ৰর্ষকাল তিব্বতের বাভন্ন প্রদেশে 

বিশুদ্ধ বেদ্বধন্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ 

করিয়াছিলেন । এই কালের মধো 

তিন “বোধিপথ প্রদদাপ,” “চর্যানংগ্রহ 

প্রদীপ” “সতাদয়াবতার”, প্রন্নতি শতা- 

ধিক ধর্মগ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন ! 

তাহার অনেকগুলি সন্কীর্তনের পদ ছিল। 

একখানির নাম “বদ্রাদন বজ্গাতি” 

একখানার লাম “চর্য্যাগীতি একখ'নার 

নাম “দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞন ধন্ন গাতিকা 

তাঁহার স্ায় প্রসিদ্ধ পগতও মাতৃভাষার 

পদ রচনা করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। 

১০৫৩ খুং অবে তিয়াত্তর বংসর বয়সে 

লাসার নিকট নেথাল নামক স্থানে 

অতীখের মৃত্যু হর। তথাঁর তাহার 
সমাধি এখন৪ বর্তমান আছে। 

/(তববতের প্রথম লানা পর্যায়ের 

প্রতিষ্ঠাতা ব্রোমতান তাহারই মনু 

জীবনী-কোষ ২৮ 

শিষ্য ছিলেন এবং ১০৭৩ খুঃ অন্দে 
ব্রেমতাঁনই তাহার গুরুর চরিতা- 

খান রচনা করিয়াছিলেন। 

অতুলকঝ গোস্বামী-ঠিনি কলি- 

কাতা 1সমুলিম্ার অধিবাঁপা ছিলেন । 

পিত'র নাম মহেন্দ্রনাথ গোম্বামী। 

£বঞব সাংহঠো তিনি অজ্ঞ 

ছিপেন। বহু প্রাসদ্ধ বেঞ্জব গ্রন্থ 

[তান টীকাপহ প্রকাশিত করিয়া” 

ছিলেন, [তিনি ভাগবতধম্ম সম্বন্ধে 

বক্ততাঁর ও গানে জনসমাজে স্থুপরি- 

চিত ছিলেন । ভিনি গোড়ীয় বৈঝপ 

সন্মিগলীর অনতম প্রতিষ্ঠাতা । 

অতুলরায়-_৬ষ্ঠ শিখ গুরু হরগোপি- 

দের পুত্র গুরুদন্ত। তিনি পিতামহেরই 

বার ধাঁম্মক ওজ্ঞানী বলিন্বা খ্যাতি 

ও প্রতিপন্তি লাঁভ করিয়াছিলেন "কি ক 

তিনি স্বাগ পিতার জ্াঁবত কালেই 

নৃতা ুখে পতিত হন । এই গুরুদন্তেরই 

দ্বিতায় পুত্র অহুলরার় | 

অত্তার--একভন ম্বফা নভাবলদ্বা 

প্রদিদ্ধকণি। এলাহাপাদের মহারাজ 

নাধোদ[সভঞা নামক একজন বাঙ্গাণা 

সাধু ঠাহার এবং অন্তান্ত স্থুকী কবি- 
গণের সুফা মত পোষক কবিতাবলা 

সংগ্রহ করিনা “বোস্তন এমারফত” 

নামক একখানি পুন্তক প্রকাশ করিয়া- 

ছিলেন! উক্ত পুস্তকে মে।লানা রূম, 

হাফেজ, নিয়াজ, খৌস, চিন্তি, ধুয়ালী, 
কলন্দর, শমসেতরত্জে, অত্তাঁর, ফির- 
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দৌসী, নিজামী, সাদী, খকানী ও 

খগ্কাম প্রভৃতি প্রপিদ্ধ কখিগণের সুফী 

মত পোষক কবিত। সংগৃত হইয়াছে। 

অত্যঙ- রাঢ় দেণে সাঁবর্ণ গোত্রীয় 

পিদ্ধল গ্রামী ভবদেব ভট্ট জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি মহাঁপণ্ডিত ছিলেন পলিয়া 

বন্মবংশীর গৌড় নুপতি হইতে তস্তিনীভট 

নামে একটা গ্রাঁম প্রাপ্ত হইন্/ছিলেন। 

তাহার পুত্র রথাঙ্গ, রণাঙ্গের শুহ 

অত্যঙ্গ, অত্যঙ্গের পুত্র শুবিতবোধ ৪ 
স্রিতবোধের পুত্র আধিদেব এই 
আদিদেব বঙ্গরাজের মহা মন্ত্রী মভাপাত্র 
সঞ্ষিবিগ্রহী ছিলেন । 

অন্রর-কথিত আছে ুর্না, ত্রঙ্গা, 

ব্যান, শিষ্ঠ, অর্এ, পরাশর, কণ্তপ, 

শারদ, গণ, মরাচি, মনু, অগ্রিরা, 

ডলামশ, চান, ববন, ভণ্ড, পৌঁলশ ও 

শোনক এই অষ্টারশজন -জ।৩ষ শান 

প্রবস্তক ছিলেন। এশঠাঁছুন্ন কেহ কেহ 

পুপন্তাকেও অন্যতম আচাধা মনে 

করেন কেহ ৰা লোমশ ৩ রোনশকে 

আনন মনে করেল। তাহাদের 

গ্র্থ সকল সিদ্ধান্ত, তন্ত্র বা মংহিত। 

নামে অধিহিত হয়, বড়ই ছুঃখের ব্ষিয় 

শ/হাদের রচিত গ্রন্থ অধুনা ছম্পাপ্য বা 

বিলুপ্ত হইগ্জাছে। আচাধা বাপুদেব 

শান্তা বণেন, প্রাচীন সুর্য, তরঙ্গ, 

শেোনক বা সৌম এবং বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত 

এখনও পাওয়া যাঁর । ডাঃ ভাউদাজা 
বশিষ্ট, বান, ত্রঙ্ধ ও রোমক দিদ্ধান্ত 

ভারতীয়-এতভিহাসিক অহ্বৈতাচার্ধ্য 

গ্রহ করিয়াছিলেন । প্রারিস্থান-- 

বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত কাশী, পাঞ্জাব ও 

দাক্ষিণাতা। বাস দিদ্ধান্ত-কাণী, 

গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও কাশ্মার। ব্রন্থ 

সিদ্ধান্ত মুত্রিত হইয়াছে-_কাঁণী, 

কাশ্শীর। রোমশ দিদ্ধান্ত-- কাশা, 

গুজরাট, দাঁক্ষিণাত্য, যুক্ত প্রদেশ ও 
ইংলও | (২) মহধি অত্রি একজন আঘুং 
ব্বেদ শান্ববেন্তা।। তাহার রচিত গ্রন্থের 

নাম অত্রি-সংহিত1 বা আত্রেয়-সংহিতা | 

অদ্বয়বজ _ ইনি বহুংখ্যক বাংল। 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং অনেক বেদ 

সংকীর্তনের পদকর্তী ছিলেন। বৌদ্ধ 

গ্র্ প্রন্তে! বজাটীর্ধা ধলিয়। তাহার 
খাতি ছিল। 

অদ্বৈতচরণ আতঢ্য-_- তিনি সংবাদ 
পুর্চন্দ্রোনর পত্রিকার কিছুকাল সম্প- 

দক ছিলেন। এই পত্রিকা প্রথমে 

পাক্ষিক, পরে সপ্টাছে তিনবার (১৮৪১ 

পৃঃ), তংপরে ৯৮৪৫ থৃষ্টাব্ে দৈনিক 

হইয়াছিল । ১৮৭৩ খৃঃ অবে তিনি 

দেহত্যাগ করেন। 

অদ্বৈতাচার্ধ্য-_ বঙ্গের রত্ধ মহাপ্রতৃ 
অদ্বৈতাচী্যা ১৪৩৪ থু: অন্দে শ্ীহট্টের 

অন্তর্গত লাউড় রাজের রাজধানী 

নবগ্রামে জন্সগ্রহণ করেন। তাহার 

পিত। কুবেরাচার্য্য ও মাত! নাভ! দেবী। 

তাহার পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ । বাল্য 

কালেই তিনি ৰিগ্ভালাভার্থ শান্তিপুরে 
গমন করেন। ততংপ্ররে তাহার পিতা ও 



অদ্বৈআনন্দ 

রাজকার্যা হইতে অবদর গ্রহণ করিয়া 

শাস্তিপুরেই গঙ্গাতীরে বাস করিয়া- 

ছিলেন। কমলাঁক্ষ পূর্ণবাঁটা গ্রামের 
শাস্তি দ্বিঞজের নিকট দর্শন শাস্ত্র অধ্যরন 

করেন। অবশেষে মাধবেন্তর পুরী 

নামক এক সন্যাঁপীর নিকট দাক্ষিত 

হন তখন তাহার নাম হয় অই্বৈত।- 

চাধ্য! এই মাধবেন্ত্র পুবীর শিষা 

ঈত্বর পুরীর নিকট শ্রীচতন্য মহাপ্রভু 
দীক্ষা গ্রহণ করেন । এই সমন়ে তিনি 

তাহার পিতাঁর মৃত্যুর পরে তার্থ 

ভ্রমণে বহির্গত হন এবং সমস্ত ভারতবর্ষ 

ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত বর্তনপূর্বক 
দেশ মধ্যে ভক্তিতত্ব প্রচারে ব্রতী হন। 

ংলার ত্যাগ করিধ]। চৈতগ্ভ নহাপ্রহুর 

সহিত মিলিত হইয়। নিত্যানন্দ মহা প্রভূ 
সহ অদ্বৈত নহাপ্রভূু বজদেশে নৈষন 

ধর্ম প্রচার করেন। বৈধ্। ভরঙ্গে 

তখন বঙ্গদেশ প্লাবিত হইনাঁ,ছগ | 

শান্তিপুরে অদ্বৈত মহাপ্রহ্র বংশ 

গোশ্বামী বংশ বপির! প্রসিদ্ধ । ভাহার 

আট পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র অচযুত।- 

চার্য পিতার ভার সদাচীরী ও বৈষ্ণব 

ছিলেন! শান্তিপুরে অদ্বৈত মছ'প্রতুর 

প্রতিটিত শ্রীহ্্ীনদন গোপাল নামে 

একটা কৃষ্ণঘুপ্তি আছে । নবদ্বীপে 

মহা প্রত তিনজনের দারু মুন্তির অগ্তাঁপি 

প্রত্যহ পৃজ। হইমা থাকে] জয়কুঝচ 

দাস কৃত “ভুবন মঙ্গল গীত” নামক 

গ্রন্থের মতে আদ্বৈতাচার্ষোর জন্মকাঁল 

জীবনী-কোষ ৩৩ 

কার্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্ত!, 

মঙ্গলবার, অন্ুরাঁধ। নক্ষত্র । ঈশান 

নাগর কৃত অদ্বৈত প্রকাশ মতে মাঘী- 

সপ্তমী । 

অধ্বৈতান্দন_ ক্রহ্ববিগ্থাভরণ নামক 

প্রপিদ্ধ গ্রন্থ তাভারই রচিত | ইহাতে 

বেদান্ত দর্শনের মত সমর্থিত হইরাছে। 

তিনি থুঃ দাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাতো 

প্রাহর্তত হন। শান্তি বিবরণ, গুন. 
প্রদীপ প্রস্তুতি গ্রন্থও তাহারই রচিত। 

তাহার অন্নাম চিদ্বিলাণ। তিনি 

কে.গ্ডলা গোত্রীক্গ প্রেম নাথেব পুত্র । 

তাহাঁর মাতার নাম পার্ধত। দেবা। 

তাহার পৃকাশ্রমের নাম সীভাপতি 

ছিল। তাহার গুরু ভূমালন্দ সরম্থতী 
বা চন্্রণেখরেন্্র সরস্বতী কাঞ্ধীর 

সারদ। মঠের (কাম কোটা পীঠের) 

অধাক্ষ ছিলেন। গুরু স্বীয় শিষ্য 

অদ্বৈতানন্দকে মঠাধীণ নিযুক্ত করিয়। 
বারাণসা বাঁপী হন। 

অস্কুতাচার্ধ্য _ প্রদিদ্ধ অদ্ভুত বানা" 
যখের এচগিত।। তাহার আসল নাম 

শিত্যানন্দ | অদ্ভুতাঁচার্য উপাধি | তাহার 

রচিত বাঁনায়ণ উত্তরপঙ্গে বিশেষ 

প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । বাগ্ডিবাগা 

রামায়ণ 'অপেক্ষ। ইহা অনেক বৃহং। 

নিঃ বুকানন হামিপ্টন তাহার রঙ্গপুর 

বিবরণীতে এই রামান্ণ সেই অঞ্চলে 

কিরূপ ন্ুপ্রচাঞ্জিত ছিল, তাহ! লিখিয়। 

গিক্লাছেন। তাহার জন্মভূমি পাবনা 



৩১ 

জেলার অন্তর্ঠত সোনাবাস্ু পরগণার 

বরবরিয়। গ্রাম | কবি অদ্ভুতাচাধ্য প্রা 

তিন শত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করি! 

ছিলেন। তাহার গ্রন্থখানি দিঘাপাতি- 

যার দানশীল কুমার শ্রীযুত শরৎকুমার 

রানের বাদে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষং 

কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। অদ্ুভাচাব্য 
জাতিতে ত্রাঙ্গণ হইলেও লেখাপড়া 

কমই জাঁনিতেন। শিক্ষিত ন। হইনা ও 

কেবল মাত্র স্বীয় গ্রতিভাবণে বৃহৎ 

রামায়ণ গ্রন্থ বুচন| করিমাছিলেন। 

বিশ হাজারের মত শ্লোক এই গ্রন্থে 

আছে। তাহার পিঠার শাম কাশী 

আচার) ও মাতার নান মেনক।। 

মতান্তরে তাহার জন্মস্থান বগুড়। 

জেলার আদমদীঘি থানার এলাকা 

থাট্ট। পরগণার মধো বববরিন্া নানক 

গ্রাম । 

অধম খ।-তীহার পিতার নান মাম 

অনগ । সম্ভবতঃ হুমাণুনের জ।রজ পুত্র । 

তাহার মাত। মাহুম আকবরের ধাত্রা 

ছিলেন! তিনি জন্ম হইতে পিংহংসন 

আরোক্ষণ পর্য্যন্ত সম্রাট আকবরের সেবা 

করিয়াছেন । অধমর্থ। বৈরামর্থ'র পত- 

নের একজন প্রধান কারণ। তিনি 

পাচ হাজার সৈন্যের অধিনারক ছিলেন 

এবং আগ্রার নিকটবপ্ী একস্থানে 

একটা ক্ষুত্র বিদ্রোহ দমন করিয়া যশস্থা 

ভারতীক্ব-এঁতিহাজিক অনঙপাল 

রাজসভার তাহার প্রতিত্বন্দী আতগ। 

থাকে তিনি নিহত করিলে, সম্র'টের 

আদেশে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। 

অনঙ্গপাল-(১) বিক্রমািত্য কর্তৃক 

রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে স্থানাম্তরিত 

হইলে ইন্দ প্রস্থ বহুকাল শো$শীয় অব- 

স্থার পতিত ছল । তৎপরে বীলনদেব 

এই পরিত্যক্ত শ্মশান ভূমিতে পুনঃ রাজ- 
ধানী প্রতিষ্ঠ। করিয়। ইহার পুর্ব গৌরব 
প্রতিষ্ঠ। ,করেন এবং স্বয়ং অনঙ্গপাল 

নম ধারণপুর্বক যুধিষিরের রাজধানী 

ইন্দ্প্রস্থে ৭৩১৬ শ্বীঃ অন্দে সিংহাসনে 

আরোহণ করিনাছিলেন। (২) দিল্লীর 

তুরারবংশীয় শেষ নরপতি অনঙ্গপাল 

ভারতের সার্বভে।ম নরপন্তি ছিলেন। 

যে সময়ে দিল্লার সিংহালন লইয়া মহা- 

রাঁজ শেষ অন্ঙ্গপালের সহিত কনৌজে 

রাঠোরদেগের ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত 

হয়, সেই সনয়ে আজমীরের চোহান 

নরপতি পসোমেশ্বর অনঙ্গপাঁলের পক্ষ! 

ব্লম্বন করিয়া ঘোরতগ যুদ্ধ করিয়া- 

ছিলেন। অলঙ্গপাপ মেজগ্ত তাহার 

সহিত স্বীয় কন্তার বিবাহ প্রদান 

করেন। তংপুর্বে অনঙ্গপাল নিজ 

জোষ্টা কণ্তাকে কনৌজ রাজ বিজন্ন- 

পালের সহিত বিবাহ :ধিমাছিলেন। 

এই বিজ্রপ্নপালেরই পুত্র শ্বদেশদ্রোহী 
জয়ঠাদ। পোমেশ্বরের পুত্র খিখ্যাত 

হন। তিনি মালবের রাগ বাহাছুরকে | পৃথীরাপ্র। সুতরাং অয়চাঁদ ও পৃথাী- 
পরাস্ত কিয়াছিলেন । ১৫৬২ ত্রীঃ অব্ধে | রাজ উভয়েই অনঙ্গপালের দৌহিত্র। 



জনজপাল 

জ্ষ্ঠ জয়চাদ মাতামহের প্রিয়পাত্র 

ছিলেন না। সেই জন্ত অপুত্রক 

অনঙ্গপাঁল মৃত্যুকালে পৃথীরাজকে দিল্লী 

রাজা দিয়! যাঁন। (৩) তিনি লাহোরের 

রাজা জয়পালের পুত্র। তাহার পিতা 

ছুইৰার মুসলমান কর্তৃক পরাজিত 

হইয়া! অগ্নিতে গ্রবেশপুর্বক প্রাণ 

বিদঙ্জন করেন৷ অনঙ্গপাল রাজা হই- 
বার কিছুদিন পরেই ১০০৭ গ্রীঃ অন্দে 

(হিং ৩৯৬) গঞ্জনীপতি সুলতান মামুদ 

ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ! অনঙ্গপাল 

বিপুল বিক্রমে শত্রুর সহুখীন হন। কিন্ত 
পরাজিত হ্হয়া অবশেষে কাশ্মীর 
প্রদেশে পলাগনন করিতে বাধা হন। 

এই ঘটনাব কয়েক বৎসর পরে ১০১০ 

স্ব; অন্দে (হিঃ ৩৯৯) অলঙ্গপাল 
পুনরায় শক্তি সঞ্চন করিনা সুলতান 

মামুদের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন । 

এই সমরে উজ্জরিনা, গোরালিরর, 
কাণ্যঠজজ, দিল্লা, অ'জমীপ প্রক্তি 

স্থানের রাজন্তবর্গ সৈন্ দ্বাগা তাহাকে 

সাহায্য করিরাছিলেন। কথিত আছে 

হিন্দু রমণীগণ দেশের ও দর্মের শক্রকে 

বিনাশ করিবার জন্য যুদ্ধের ব্যয় লির্্।- 

হার্থ স্বীয় গাত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। স্থলতান মাযুদ অনঙ্গপালের 

বিপুল সৈন্য দর্শনে ভীত হইরাছিলেন। 

কিন্তু বিচলিত হন নাই। প্রথন দিন 

যুদ্ধে কিছুই হয় নাই। দ্বিভীর দিন 
যুদ্ধের পর তনঙ্গপালের হস্তী আহত 

জীবনী-কোষ ৩২ 

হুইয়] যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাগ্ন করে। 

ইহাতে হিন্দুসৈগ্ঠ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ 
পলায়নপর হর। সুলতান মামুন তাহা- 

দের পশ্চাদানুসরণ করির। অনেককে 

অসিমুখে অর্পণ করেন । অনঙ্গপাঁল 

পলায়ন করিতে বাধা হন। 

অনঙ্গবজ্জ-.-একছন বোদ্ধ তাস্ত্িক। 

তিনি অনেক তত্্ের পুখি লিখিয়া 

গ্নীছেন। িনি খী; অন্দে 

বর্তমান ছিলেন বলিয়া অগুশিত হয়। 

অনঙ্গভীম প্রেথম)--তিনি উড্ি্যার 
চোলবংশীন একজন প্রাচান নরপতি। 

প্রনাদ এই তাহার রাজত্বকালে 

পুরীর জগনাাথদেবের মন্দির শিশ্িত 

৭০৫ 

হউরাছিল ! ১১৭৪ থখী;ঃ অবে তিনি 

শাজপদ প্রাপ্পু হইন্না নান প্রকার 

সংকার্ধা দাবা স্বার নাম শ্মর্ণীর করিয়া 

গিরাছেন। তিনি যাঁটটা দেব-মন্দিও 

নির্মাণ, চল্লিশটা কৃপ খনন ও দেড়- 

শভাঁপিক জলাশমের সোপানাবণী প্রস্তর 

ঘর] পিশ্দাণ করান এবং শতাধিক গ্রাম 

ব্রদ্ধোন্ধর রূপে প্রদান করেন। ঠিনি 

বাঙ্গাণার সেনবং্থার নরপতি লক্ষণ- 

সেনের সমসামপ্িক ছিলেন। অনঙ্গ- 

ভীমের পুর রাজেন্দ্র এবং রাঁজেন্দছের 

পুত্র দ্বিতীর অনঙ্গভীন। 

অনঙ্গভীম দ্বিতীয়) -তিনি প্রথম 
অনঙ্গগামের পের ও রাজেন্ছের পুত্র । 

এই উড়িম্তাপতির বিষুর নামে এক 
বিখাাত বীর্যা1ান সেনাপতি ছিলেন। 



৩৩ ভারতীয়"এঁভিহাসিক জনস্ত কলী 
[১৩১১১ 

অনঙ্গাপীড়_তিনি কাশ্ীরাধিপতি ন|। (৭) ভারতচম্পু নাঁমক একখান৷ 

ংগ্রামপীড়ের পুত্র । ্ীচিপ্লট জয়া- কাবোর রচয়িতা গ্রন্থখানি ঘাদশ 

পীড়ের সময়ে তাহর উৎপলক, মন্ম স্তবকে বিভক্ত । গ্রস্থথানি রচনার কাল 

প্রভৃতি মাতুলেরা রামের সমন্ত ক্ষমতা নির্ণর হয় নাই। (৮) একজন প্রাচীন 

অধিকার করিয়। পরস্পরের প্রতিদবন্দী সংস্কত কবি। তিনি রাজ বিক্রমা- 

হইরাছিলেন। পরে শ্রীচিপ্লট জয়া- দিত্যের জীবনাখ্যান অবলঘ্বনে “বীর- 

পীড়কে নিহত করিয়া আপন ইচ্ছা- চরিত” নামক কাব্য রচনা করেন। 

নুমারে এক একজনকে সিংহাসনে (৯) জলম্বর রাজকুমারী হূর্য্যমতীর 

প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাঁধী হন। মন্ম পতি অনন্ত । কথিত আছে এই 

প্রবল হইয়া! সংগ্রামপীড়ের পুত্র অনঙ্গা- ৃর্্যমন্ত্রীর মানসিক অশান্তি দুর 

পাঁড়কে পিংহাঁসনে প্রতিষ্টিত করেন। করিবার জন্তই প্রসিদ্ধ কথ্া-সরিং- 

কিন অচিরেই উৎপলকের পুত্র সুখবন্্া সাগর গ্রন্থ রচিত হয়। 

কর্ৃক দিংহামন চাত হন। ৮৫০-৩ খুঃ) অনন্ত আচাধ্য- তিনি একজন 

অনন্ত--.১) কাশ্ীরপতি ন্ুস্মলের বৈষ্ণব পদকর্তা । সাহার বচিত একটা 

ভান অন্ুতন মন্ত্রী ছিলেন | খিদ্রোহী মাত্র পদ পাওয়া গিঘছে। গদাধর 

পৃথীহর কান্ীর আক্রমণ করিলে তিনি পণিতের শিষ্ঠ এক অনন্ত আচার্য্য 

পলাফনপুর্বক প্রাণ রক্ষ, করেন । (২ ) ছিলেন। । চৈতন্ চিতামৃত আদি- 

জনৈক প্রচ্ছন্ধ বেদ বৈষ্ণব । অগ্াতী- লীলা ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । বোধ হয় 

নদ দেখ, (৩) নি একজন সংস্কৃত তিনি চৈতন্য শহাপ্রত্তর সময়ে বর্তমান 

কবি। তিনি অধাজ্স ও বান্ধীকি রামা- ছিলেন। 

রণের মূল হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবে কীন্তনের অনন্ত কন্দলী-- (১) তিনি একজন 

ষ্ঠ রামায়ণ রচন। করিয়াছিলেন । চারি প্রশিদ্ধগ্রস্থকার। [তিনি ্রীমন্ভাগবত 

শত বৎসর পূর্বে ইহা বচিত হয়। ইহাতে আসামী ভাষার পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ 

অশ্রমান ১২** শ্লোক আছে। হনুমৎ করেন। এততদ্বাতীত তিনি আরও 

গ্রধীত মহানাটকের কতক আভীষ অনেক গ্রন্থ রচনা করেশ। তিনি 

ইহাতে লক্ষিত হইয়। থাকে। (৪ কোচবিহারের প্রসিদ্ধ বিগ্তোৎনাহী 

প্রদ্দ্ধ মালাধর বন্ুৰ পৃৰ্ব পুরুষ । (৫) নরপতি লরনারায়ণের মমকালবর্তী 

গ্রমিধ কাৰ চণ্তীদীপের অন্ধনাম | (৩) ছিলেন। (২) তিনি আসামের 

তিনি একজন আধুর্ষেদ শান্ত বেস্তা । আধিবানী ছিলেন। তাহার রচিত 

' ভাহার চিত গ্রন্থের নাম পাওয়া! যা একখানা রামায়ণ প্রস্থ আছে। তাহার 

৫৬ 
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অনস্তকায় 

অপর নাম রাম সরম্বতী। তিনি 

কামরূপবাসী ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 

অনভ্তভকায়-_ শাগলনগরের গ্রীক 

নরপতি মিলিন্দের অমাত্য। তাহার 

গ্রীক নাম এণ্টিওকাম (47:0190128) 

অনন্ত দত্ত--_বাঙ্গালার অধিপতি বল্লাল- 

সেন কর্তৃক তাড়িত হইয়। তিনি স্বীয় 

গুরু শ্রীকণ্ঠ ছিপ্ঁকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্ধ- 

পুত্রের পূর্বপারে পুব্বময়মনসিংহে বসতি 
স্থাপন করেন। তিনিই বোধ হয় 

তৎপ্রদেশের প্রথম সন্ত্ান্তবংশীয় লোক। 
অনন্ত দাস-_১) একজন পদকর্তী, 

তাহার রচিত প্রার পঞ্চাশটা পদ পাওয়া 

গিয়াছে । চৈতন্ত মহাপ্রভুর পারিষদ- 

গণের মধ্যে এক অনন্ত দাসের নাম 

পাওয়া] যায়। চৈতন্ধ চরিতামুত গ্রন্থে 

অদ্বৈতাচার্ধ্য শাখা গণনায় এক অনন্ত 

দাসের উল্লেখ আছে। শ্াহারা 

সকলেই এক ব্যক্তি কিন৷ বলা শক্ত 

(২) অপর একজন বৈষ্ণব পদকর্তা। 

অনস্ত দেব- তিনি একজন মহ- 

রাষ্ট্রীয় ত্রাঙ্গণ। তাহার পিতার নাম 

আপদেব | কমাধুনরাজ বাজবাহংহুর চক্র 

ব্রাঙ্ধণ অনন্তদেবকে আনাইয়া কাশীতে 

বাস করাইফ়াছিলেন এবং ঠাহার্ দ্বার] 
একটা স্বৃতি নিবন্ধ লিখাইগ়াছিনেন। 

অনভ্ত দৈবজ্ঞ-- 1১) তি'ন নবদীপের 

একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন । 

তিনি জন্মপত্রিকা প্রস্তত প্রভৃতি বিষয়ে 

বন্ধ গ্র্থ রচনা, করিয়াছিলেন | (২) 

জীবনী-কোব ৩৪ 

বিদর্ভ দেশে (বর্তমান নাগপুর ) ধর্মপুর 

নামকস্থানে গর্গ গোত্রীয় অনন্ত দৈবজ্ঞ 

বাস কিতেন। ১৪৮০ শকে(১৫৫৮ থ্ঃ) 

তিনি জাতক পদ্ধতি ও পঞ্চাঙ্গ সাধনো- 

যোগী মহাদেব কৃত কামধেন্ধু নামক 

গণিতের টাক! লিখিয়াছিলেন। কিন্তু 

বড়ই দুঃখের বিষয় উভয় গ্রস্থই এখন 

দুপ্রাপা | তাহার পুত্র নীলকণ্থ ও রাম 

দৈবজ্ঞ, পোক্র গোবিন্দ দৈনজ্ঞ, 

প্রপোত্র মাধব দৈবন্ঞ, ইহারা সকলেই 

জ্যোতিষ শাস্ত্রে অগাধ পাগ্ডিত্য লাভ 

করিয়। বহু গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন। 

তাহাদের বিবরণ তৎতৎ নামে প্রষ্টবা। 

নীলকণ্চ দ্রেখ। 1২৩) কৌশিক গোত্রীয় 

বাজসনেয়ী অনন্ত দৈবজ্ঞ দেবগিরির 

। বর্তমান এলাহাখাদ ) উত্তরদিকে 

টাপর নামক গ্রামে বাস করিতেন! 

তাহার পিতা আীকান্ত দৈবজ্ঞ একজন 

বিখশত জ্যোতির্বিদ প।গুত ছিলেন । 

১৪৪৭ শকে খ্রাঃ) অনন্ত 

দৈবজ্ঞ সুর্ধ্যপিদ্ধান্ত সম্মত পঞ্জিকা 

প্রস্থত করণোপযোগী শসুধারস নামক 

সারণি প্রস্তত করেন। তাহার পুত্র 

নারায়ণ দৈবচ্ছজ ১৯৯৩ একে (১৫৭১ 

থীঃ। মূহুর্ত মার্তগু নামক বিচার বিষরক 

গ্রন্থ রচনা! করেন । নারামণের 

পুত্র গঙ্ষাধর ১০০৮ শকে 6১৫৮১ 

থৃঃ ) গ্রহলাঘনের মনোরমা লাম্মী টীকা 

রচনা করেন | ( ৪) অপর এক অনন্ত 

দৈবজ্ঞ গোবিন্দ দৈবক্ত রচিত কুগুমার্তপ্ড 

( ১৫২৫ 

এক 



৩৫ 

করেন | (৫) গণেশের ভ্রাতা অনন্ত 

দৈব্ভ্ত লঘুজাতক দীপক নামক গ্রন্থ 
রচনা! করেন । 

অনন্ত নাথ--. তিনি চতুর্দশ অতীত 

দৈন তীর্থঙ্কর। আদিনাথ (প্রথম 

তীর্ঘস্কর) দেখ। তিনি ইক্ষাঁকু 

বংশীয় অযোধ্যার রাজা দিংহসেল ও 

রানী সুযশ। হইতে জন্মগ্রহণ করেন। 

অযোধ্যা! নগরেই তাহ!র জন্ম 9 শিক্ষা 

লাভ হন এনং এই স্থানেই তিনি সন্নাস 

গ্রহণ করেন। গাঁহার গার স্ুব্ণ 

বর্ণ ছিল। শ্যেন পক্ষী তাহার লাঞ্চন 

ছিল। তিনি শমেতশিখরে (বর্তমান 

পার্শনাথ পাহাড় ) মোক্ষলাভ করেন । 

দিগন্থরসম্প্রদাক়ের মতে তাহার লাঞ্চন 

ভলুক। 

অনন্তপপ্ডিত-তিনি সম্াট শাহ্- 
জাহানের সমরে ( ১৬১৭-- ১৩৫৮ খ্রীঃ) 

বর্তমান ছিলেন। তিনি গোবদ্ধীন 

সপ্ুশতী নামক গ্রন্থের এক টীকা 

রচনা করেন। ১৬৩৯ শ্রী: অন্দে তিনি 

তান দত্তের রসমঞ্ররবীর এক টীকা 

রচনা করেন । এতদ্যতীত মুদ্রারাক্ষ 
নাটকের তিনি গদ্যান্ুবাদ করেন। 

অনন্ত পাল _- কাশ্ীরপতি হর্ষদেবের 

তিণি অন্ততম মন্ত্রী ছিলেন। হর্যদেব 

দেখ! 

অনন্ত বর্মা--(১) মৌথারীবংশীয় এক 

শাখা বর্তমান গয়। জিলায় রাজ্য 

ভারতীয়-এঁতিহানিক 

গ্রন্থের প্রভা নামে এক টীকা বচন! ' 

লং 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ খ্রীঃ 

সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টম 

শতাব্দীর প্রথম ভাগে তথায় রাজ্য 

ছিল। তাহাদের বংশাবলী-__যজ্ঞবন্ম্, 
শার্দল বর্ম ও অনন্ত বর্মা। (২) 

মগধের মুখর রাঞ্জবংশীয় জনৈক রাজা । 

ঈশানবন্মা দেখ! (৩) একজন আযুর্ষ্বেদ 
শান্্ বেত্তা । তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

ঘোগচন্দ্রিকা। (৪ )তিনি গৌড়বঙ্গের 

অ'ধপতি শশাস্কের অন্ততম সেনাপতি 

ছিলেন । শশাঙ্কের পতনের পরে তাহার 

সেনাপতির। রাঙ্গ্যের এক এক অংশে 

প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 

অনন্তবন্ম। বিক্রমপুরে অবস্থান করিয়া 

রাজ্য শাসন করিতেন। 

অনন্তবন্থা চোড়গজ -তিনি কলিঙ্গের 
অধিপতি ছিলেন এবং তিনি সুদীর্ঘ 

চৌষটি বৎসর (১০৭৮--১১৪২ খ্রীঃ অব) 

রাজত্ব করিপাছিলেন। তিনি উতৎকল 

দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই 

প্রবল প্রত্তাপান্বিত নরপতি বঙ্গদেশ ও 

আক্রমণ করেন কিন্তু বঙগদেশের 

অধিপতি পালবংশীত্ব নরপতি রামপালের 

নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য 

হপ। 

অনন্তভট্ট- (১) একজন খিথ্যাত 

জ্যোতিষ শাস্ত্রের রচয়িতা । পীতাম্বর 

বিবাহপটলের নির্ণয়শমৃত টাকায় তাহার 

নাম উল্লেখ করিয়াছেন ।. (২ অনন্ত- 

পণ্ডিত নামক এক জ্যোতিষী ভাবফল 

55488/58588855 85815889598 



অনস্ত মাণিক্য 

নামক জ্যোতিষী গ্রন্থের প্রণ্তো | গঙ্গা- 

রাম ইহার এক টীকা রচনা করিয়াছেন। 
(৩ ) তিনি দিল্লীর সমাট শাহজাহানের 

রাজত্বকালে (১৩২৭ ১৬৫৭ত্রীঃ অন্দ ) 

বর্তমান ছিলেন । তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক 

অনুপপিংহের জন্য তীর্থরত্বাকর নামে 
একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 

অনস্ত মাণিক্য- স্বাধীন ত্রিপুরার 

অধিপতি বিজয়মাণিকা আটচন্লিশ 

বৎসর প্রবল পরাকত্রমে দেখশজয় ও রাজ্য 

শামল ক্রয়! ৯৯* সনে ( ১৫০৬ থুঃ) 
বসন্ত রোগে পরলোক গমন করেন। 

তাহার মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত 

মাঁণিকা রাজ্য লাভ করেন। তিনি 

চন্ত্র হইতে অধস্তন ১৬৫তম ও ত্রিপুর 

হইতে অধস্তন ১১০তম নরপতি 

ছিলেন। বিজয় মাণিকে'র ড্রস্কুর 

ও অনন্ত নামে ই পুত্র জন্মে। তাহারা 

উভয়ে অতিশয় কুকম্মীন্বিত ছিলেন! 

বিজয়মাশিক্য দৈবজ্ঞের পরামর্শে 

ডুঙ্কুরকে, তাহার হস্তে কোন প্রকার 

রাজচিহ্ন ছিল না বলিয়া, উড়িস্যাঁর 

জগন্লাথদেব দর্শনে ও সেবনে প্রেরণ 
করেন এবং কনিষ্ঠ অনন্তকে রানা 
মনোনীত করেন। সেনাপতি গোপা 
প্রলাদের জয়া নামা কনার সহিত 
তাহার বিবাহ দিরা গোপীপ্রসাদকে 

অনন্তের সাহাঘ্য করিবার জন্ত 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান। কিন্তু বিজয়- 
মাণিকোর 'মৃড়ার পরে তিনি তাহা 

জীবনী-কোব ৩৬ 

বস্থৃত হইয়া স্বীয় জামাতাকেই বধ 

করেন এবং স্বপ্₹ত₹ উদয়মাণিক্য 

উপাধি গ্রহণ পূর্বক রাজপদ অধিকার 
করেন। স্বীয় কন্া জয়াকে ( অনন্ত 

মাঁণিকোর স্ত্রীকে) একটা জায়গীর 

দিয় চণ্তীগড়ের রাঁণী বলিয়া ঘোষণা 

করিলেন। অনন্ত মাঁণিকা দেড় বৎসর 

রাজত্ব করিয়া ১৫৮৩ থুঃ অন ১ ৯৯৯ 

সনে) নিহত হন । 

অনন্ত মিশ্র- তিনি “জৈমিনী ভারত" 
নামক পুস্তক রচনা করেন, হহ] 

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব হইতে গৃহীত 

হইয়াছে । 

অনন্ত রাজ-_-তিনি কাশ্মীরের সংগ্রাম 

রাজের পৌত্র ৪ হরি রাজের পুত্র । 

তিনি সামন্ত রাজ জাঁলন্ধর পতি ইন্ত্র- 

চন্দ্রের দ্বিতীরা কন্তা সুর্যমতিকে বিবাহ 

হুর্যামতির গভে কলদের 

জন্ম হয়| [তনি অভি শৈশবে সিংহ, 

সনে আরোহণ করেল। একবার 

তাহার :পতৃণা রাগ হরণার্থ কাশ্মীর 

আক্রমণ করেন? তিনি লোটিক। 

মাত আশ্রয় গ্রহণপূর্বক বরাজধানা 

অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। অনন্ত 

খাঁজের পিভাঁমহী শ্রদেখার প্রেরিত 

লোটিক। মঠে অখি প্রদান 

করে। ভাহার পিভৃবা খিগ্রহরাজ 

সেই অগ্রিতেই দগ্ধ হা প্রাণতাগ 

করেন। "আর একবার কম্পনাধ- 

পেতি ত্রিকুবন কাশ্ীর সিংহাসন অর্ষি- 

ককেল। 

গন্য 



৩৭ 

কার করিতে প্ররপ্াপী হন। কিন্ত 

সেইবারে অনস্তরাজ স্বপ্ংই তাহাকে 

পরাস্ত করেন। অনন্তরাজ বড়ই 

তাণ্,ল প্রিয় ছিলেন। পদ্মরাঁজ নামক 
তাণ্ধলী তাহার এমনই প্রির পাত্র 

হইঞ্জাছিল যে, সে রাজার অনুগ্রহে 

প্রভৃত ধনের অধিকারী হয়। 
রাজাকে ও মুক্ট প্রভৃতি বন্ধক বাখিয়। 

ণহু অর্থ ণ দান করে। রাণী কৃর্যা- 

মতি সেই অর্থ প্রদান করিয়া রাঁজাকে 

ধণ মুক্ত করেন। মন্ত্রী হলধরের 

কৌশলে এই সমরে তিনি দুইটা মৃদ্ধে 

জলাঁ5 করেন: ভিনি দীর্ঘকাল রাজ্য 

ভোগ করিয়া রাণী কুর্যামতির পরা- 

মে, মন্্। হলবর প্রন্থাতির নিষেধ 

সহ্থেও পুত্র কলসের হস্তে বাজাভর 

অর্পণ করিলেন । তৎপুত্র কলম অতি 

নরাধম ছিলেন । এখন কাজ] হওয়াতে 

উাহার ছুষ্কার্যোর পথ পরিষ্কার হইল। 

কলস, জরা, প্রভৃতির পরাঁমশে, 

পিতার বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইলেন। 

পিতা অনন্তরাজ অতি দুঃখে বিজয়েশ্বরে 

গমনপূর্বক জীবনের অবশিষ্ট কাল 
যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু 

সেখ'নেও পুত্রের ব্যবহারে অতিমাত্র 

বাথিত হইয়া আত্মহতা। করিয়! জীবন 
শেষ করেন । (১*২৮-১০৮১ খুঃ) 

অনন্তরাম_ তিনি একজন প্রাটীন 

বঙ্গী্ন কবি। তীহার ঝচিত ক্রিয়া- 

যোগসার নামক একথাঁনা গ্রন্থ আছে। 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক অনস্তরার্ণ 

মেঘন। নদের পশ্চিম কুলস্থিত সাহাপুর 

গ্রামে তাহার জন্ম হয়। তাহার বংশা- 

বলী এইরূপ-ছল্লভ দত্তের পুত্র 

রামচন্দ্র, রাঘবেন্্র ও রঘুনাথ, রঘুনাথের 

পুত্র অনস্তরাম। অনন্তরাঁমের মাতা- 

মহের নাম রামদাস। (২) তিনি 

অযোব্যার অন্তর্গত শাহগঞ্জ নামক 

স্থানের জমিদার রাজা মানসিংহের 

একজন প্রধান কম্মচারী ছিলেন। 
সিপাই বিদ্রোহের সময় লক্ষৌএর 

কৈশোর বাগে আবদ্ধ ইংরেজ দিগকে 

রাজা মানসিংহ ও তাহার প্রধান কম্ম- 

চরী অনন্তরাম মুক্ত করিতে বিশেষ 

চেষ্টা করিরাঁছিলেন । 

[অনন্তরাম বন্দোপাধ্যায়-_ব্দেশের 
বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষুপুর নামক 

গ্রাম তাহার জন্মস্থান । তিনি একজন 

স্প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন এবং তাহার 

পু শ্ষ্যি ও গানের সংগ্রহ ছিল। 

কথিত হর রাজা স্তর সৌবীন্ত্রমোহন 

তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া- 

ছিলেন। তিনি অতিশয় নিস্পৃহ ছিলেন। 

তাহার তিন ক্কৃতী পুত্রও সঙ্গীত- 

বস্তায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 

তাহার পিতার নাম গঙ্গানারায়ণ 

বন্দোপাধ্যার । অনস্তরাম বিষ্ণুপুর 

রাজসভায় সঙ্গীতাচাঁধা ছিলেন। তিনি 

সংস্কত শিক্ষা করিয়। শাস্ত্র বাবসায়ে 

প্রথমে ব্রতী হন । শ্রীমসীগবত পাঠ ও 

কথকথা করিবার প্রতৃতি 'লইয়। সঙ্গীত 



অন্স্তরাম 

বিদ্ভা শিক্ষা যত্ববান হন এবং স্থীক় 

প্রতিভীবলে সঙ্গীতে অসাধারণ নৈপুণা 

লাভ করেন। বিষ্ুপুরের স্ুপ্রসিদ্ধ 

রামসরকার ভট্রাচার্যোর নিকট ইনি- 
সঙ্গীত বিছ্বা। শির্মা করেন । 

অনস্তরাম বিস্তাবাগীশ--তিনি খাটু- 
রার রাপনারায়ণ বন্দোধপাধ্যায় মহা, 

শয়ের বংশধর । স্মৃতি শীঙ্ক্ে তিনি এক- 

জন. অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । লি- 

কাতা৷ হাতীবাগানে ভীাহার টোল ছিল 

এবং শোভাঁবাজার রাজবাড়ীতে খুব 

প্রতিপত্তি ছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও 

তাহারই জ্ঞাতি কালিকিস্কর তকবাগীশ 
তাহার ছাত্র ছিলেন। 

অনস্তরাম রায় ক্ষেতলাল থানার 

( বগুড়া জিলা! ) অন্তর্গত ইদ্রাকপুরে 

বাঙ্গালার নবাব মুশিদকুলি খার সময়ে 
অনস্তরাম রায় নামে এক কার়স্থ রাঁজ। 

ছিলেন। তীহার সনক! ও মেনকা। নামে 

দুই বাঁণী ছিল। তাহাদের নামে ছুইটা 

দীঘিক! এখনও বর্তমান আছে। অনস্ত- 

রাম বিদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় 

নবাব তাহাকে ডাকিয়। স্বায় সমীপে 

আনয়ন করেন । তৎপরে তাহার বিষয় 

আর কিছু জানিতে পারা ঘাঁর় নাই। 

অনন্তরাম শর্্সা--তিনি পদ্মপুরাণের 

ক্রিয়াযোগসার ন'মক অংশের অনুবাদ 

করিয়াছিলেন। 

অনভ্ভলাল দাস- তিনি বারভূম 

জিলার অন্তত প্লাইকপাড়া বা পাক- 

জীবনী-কোব ৩৮, 

পাড়া গ্রামের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন বাক্তি 

ছিলেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন 

এবং মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে কাজ 

করিতেন। তিনি কাটোঁয়। অঞ্চল হইতে 

আসিয়া পাইকপাড়ায় বাদ করেন। 
তাহার আমলে৪ নবাঁবী পাইকদণপ 

( নল্ল ৭ মালগণ ) বুদ্ধের সময় পাঁইক 

পাড়া হইতে যাইয়া নবাবের পণাঁকা- 

তলে উপস্থিত হইত। দাস মহাশয় 

এই পাঁইকদের রস্দ সরবরাহ করি- 

তেন; তাহার ঢই পত্রী ছিল। প্রথমা 

স্্া মবর্ণা অর্থাং কারস্থ জাতীরা এবং 

দ্বিতারা অসবর্ণা বা স্ুণবণিক জাতীয়া 

ছিলজেন। শুনা যায় সঁপমুগ্ধ হইয়া তিনি 

খ্বিতীয়। পত্রী গ্রহগ করিয়াঁ।ছলেন। 

তাহার গরসজাত ও উভয্ন পরীর গভ 
জাত সম্তানের বশধরেরা এখনও বর্ত- 

মান রহিয়াছেন। একে নবাবের কন্ম- 

চাগী, তাহার উপর ধনশালী এবং 

দেবদ্বজে তক্তিমান ও ক্রিরাবান্, এই 

জন্তঠ তিনি তদঞ্চলের সকলের নিকট 

প্রবল প্রতাপেধু খলিয়া অভিহিত 

হইতেশ। স্রতরাং সমাজে চলিতে 

তাহাকে বিশ্বে ক্লেশ পাইতে হয় 

নাই। তাহার বংশধপগণ পাইকপাড়া 

ও বাণিয়র গ্রামে বাস ঝরিতেছেন। 

তিনি প্রার দুইশত বৎসর পুর্বে বর্তমান 
ছিলেন। 

অনন্তপ্রী-তিনি নেপাল দেশীয় 
জনৈক পাও্ত। ভ্ঞানঞ্ মিত্র প্রণীত 



৩৯ 

কাধ্যকারণ-ভাঁবনিদ্ধি একখানি উৎকৃষ্ট 

যায় গ্রন্থ । কুমারকলস নামক জনৈক 

ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত-রাঁজ 

লামার সহ্থায়তাঁর এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 

ভাঁষায় অনুবাদ করেন। অনন্তপ্রী উক্ত 

লামার লহযোগীতায় উল্লিখিত অনুবাদ 

গ্রন্থ সংশোধন করেন। 

অনন্তাচার্্য--(১) একজন দ্ৈতবাদী 
আচীাধ্য । তিনি খুব অস্তব স্বীঃ চতুদ্দিণ 

শতাব্দীতে বাদবগিরি প্রদেশের 

মেলকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

রচিত পুস্তক-_-১: জ্ঞানবাথার্থযবাদ, ১। 

প্রতিজ্জাবাঁদার্থ, ৩। ব্রহ্গপদশক্তিবাদ, 

৪। ব্র্ষলক্ষণনিপণ, €। বিষমতা ৰাদ, 

১ মোক্ষকারণতাবাদ, ৭। শরীরবাদ, 

৮: শান্বারম্তলমর্থন, ৯। শাক বাদ, 

১* | সংবিদে কত্বানুমাননিরানবাদাঁর্থ, 

১১। সমাপবাদ, ১২ । সামানাধিকরণ্য- 

বাদ, সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞজন। এত 

দ্বতীত তিনি আরও অনেক গ্রন্থের 

টাকা রচনা করিয়াছেন। ২) তিনি 

বোধহয় মহীশূর প্রদেশবাপী বলিয়া 

মহীশুর অনস্তাচার্ঘ্য নামে খাত ছিলেন। 

তিনি রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্ষা ও 

অসাধা্ণ পঙ্ডিত ছিলেন “তিনি “গ্ভার 

তীস্কর* নামক গ্রন্থ পিখির মধুস্থদনের 

অধৈতসিদ্ধি ও লৎুচন্্িকাদির মত খণ্ডণ 

করেন। ১৮৫০ শ্রী: অবে শতকোটীরাম 

শাস্ত্রীর সহিত তাহার বিচার হইগ্নাছিল। 
(৩) অপর একজন অনন্তাচার্ধ্য খ্রীঃ 

১৩। 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক 'অনরি 

দশম শতাব্ধিতে বর্তমান ছিলেন । তিনি 

রামান্থজচার্যের শিষ্য ছিলেন । গুরুর 

আদেশে তিনি সন্ত্রীক শ্রীশৈলে যাইকা 

বাস করেন। সেখানে তিনি ও তাহার 

স্ত্রী জলাভাঁন নিবারণার্থ স্বহস্তে 
কোদালি দ্বার! ণছুবর্ষ পরিশ্রম করিয়া 

একটি জলাশয় খনন করেন। তাহা 

আজও বর্তমান রহিয়াছে | ইহার নাম 

নাম “অনস্তসরোবর 1৮ (৪) শোলা- 

পুবের অনস্তীচার্ধ্য ১৭৯৮ শকে (১৮৭৬ 

রঃ অব্দ। হমালগী কৃত অনস্তফলদর্শনের 
টাকা ও আনাভটা ঞ্াতকের টীকা 
রচন। করবেন 1 ৫) ১৮০০ শকে (১৮৭৮ 

থী; অবা) অনন্তাচাধ্য আপাত্তটা জাতক 

নানে এক গ্রন্থ রচনা করেন। 

অনন্তানন্দ-_(১) ফরিদপুরের অন্তর্গত 

ইদিলপুরের আচার্য চুড়াঁমণির প্রাচীন 

কাঁপিক! অন্ুপাঁরে অনন্তানন্ম বস্ুবংশের 

আদি পুরুষ। তাহার তনয় বিজয়ী। (২) 

তিনি রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। বাজজ- 

পুতানার অন্তর্গত জয়পুরে আমেরের 

নিকট গলতায় এখনও তাঁহার ম$ 

প্রতিষ্ঠিত আছে। 

অনপরাধ ঘোষাল--একজন যাত্রা" 

ওয়(লা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লীতজন 

যাত্রাওয়াপার অন্তদ্ধীনের পর তাহার 

আবিভাব হয়। তিনিযাত্রার দলের 

অধিকারী ছিলেন এবং পাঁলা রচনা 

করিতেন । 

অনরি-_- "ঘ্বিবিজয়ু প্রকাশ” নামক 



জনাথপিগুদ 

গ্রন্থে লিখিত আছে যে অনরি ন মক 

্রাঙ্ণ যশোরেশ্বরীর পাঠ মৃত্তির জন্য 
এক শত দ্বার ঘৃক্ত বিরাট মন্দির 
নির্ধাণ করাইয়া! দেন। সম্ভবতঃ ইহ! 

সুন্দর বনের প্রাক।'তক বিপ্লবে বিনষ্ট 

হইয়া থাকিবে । 

অনাথপিগুদ (পিগ্ডিক ) -শ্রাবস্ত" 
নগরের একজন ধনী বণিক । তাহার 

প্রন্কত নাম সুদত্ত। তিনি যেখন 

বিভবশালী ছিলেন, তেমনি দাতাঁও 

ছিলেন। সেইজন্য বহু সহস্র অনাথের 

পিগুদাতা € আহার দাতা) বলিরা 

তিনি পালি সাভিতো অনাথাপগুদ 

(পিগ্ডিক) নামে অভিহিত হইন্না অমর 

হইয়াছেন । রাহুল প্রভৃতিকে প্রব্র্গা 

দিবার পর বুদ্ধ গৌতম রাঁজগৃহে 

প্রত্যাবর্তন করিয়া শীতবনে অবস্থান 

করিতেছিলেন। এই সময়ে বুদ্ধের সহিত 

অনাথপিওদের পরিচয় হয়! অনাথ- 

পিগুদ তখন পঞ্চশত পণাপুর্ণ শকট 

লইয়! রাজগৃহে আগমন করিতেছিলেন। 

বুদ্ধের অমৃতায়মান বাকা ও উপদেশ 

শ্রবণে সমর সহস্র নরনারী মুগ্ধ 
হইতেছেন শুনিয়া, তিনি তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার ধর্মো- 

পদেশ শ্রবণ করির। উপাসক শ্রেণীভুক্ত 
হল। বুদ্ধদেবও তাহার সে'জগ্থা ও 

ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রাবস্তী নগরে 
যাইয়া কিছুদিন বাস করিতে প্রতি- 
শ্রত হন । অতঃপর অনাথাপগুদ 

জীবনী-কোষ ৪* 

শ্রাবস্তী নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়! 

একটা বুদ্ধবিহার নির্মাণে কৃতদক্বল্ 

হুইলেন। তদর্থে তিনি শ্রাবস্তীর 

রাঁজ! জেতকুমারের সহত্র হস্ত দীর্ঘ 
ও সহম্র হস্ত প্রশস্ত সম চত্ুফষোণ 

উদ্ান অগ্াদশ কোটা সুবর্ণ মুদ্রার 

বিন্মিয়ে ভ্রম করিলেন, এবং 

ততপরিমাঁণ অর্থপার করিয়া মধা ডাঁগে 

গন্ধকুটার, তাহার চত্ুদ্দিকে অশীতি 
মহাস্থবিরের বাদভবন, ধর্মশালা, আঙন- 

শাল, চিক্ষুিগের আশ্রম, ভরমণস্থান, 

পুক্ষরিণী প্রহ্নতি বাঁহা বাহ)? আবশ্যক 

সমস্তই তিন নিম্মাণ করাইলেন। 

রাজগৃহ হইতে আাবস্তী তিনশত ষাট 

মাইল, দুরে অবস্থিত ছিল। তিনি বুদ্ধের 
বিশ্রামের জন্ধ প্রত আট মাইল 

অন্তরে এক একটা বিশ্রামাগার পক্ষ 

মুদ্রা ব্যরে নিশ্ধীণ করাইয়। দিলেন। 

সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে বুদ্ধকে 

আনয়ন করিবার জন্ধ তিনি দূত প্রেরণ 

করিলেন । বুদ্ধদেবও শিষ্গণে পরিবৃত 

হইর। আাবস্তী নগরে পদার্পণ করি- 

লেন। বিহার উত্নর্গের দিন স্থির 

হইল। সেই দিলে যে বহু আড়ম্বর- 
পূর্ণ শোভাবাত্রা বহিগত হইনাছিল 
তাহা বণনাতীত | বিহার সমুদয় পত্র- 
পুষ্প, মাল্য-পতাকায় সুসজ্জিত হইয়া 

অপরূপ শোভা ধারণ করিল। শেঠ 

শ্রেঠ অনাথপিওদ পঞ্চশত শ্রেষ্ঠী কুমার 
সহ পতাকা! হস্তে বহির্ঠত হইলেন। 
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শ্রেষ্ঠি কন্ত! মহানুভদ্রা ও চুল্ল (কনিষ্ট) 

সুভদ্রা পঞ্চশত শ্রেষঠী কুমারীসহ বিচিত্র 

ৰননভূষণে সজ্জিত হইয়! মস্তুকে পূর্ণকুত্ত 

ধারণপূর্বক অভ্যর্থনার জন্য তাহাদের 
পশ্চাঁং পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন, 

শ্রেষ্ঠী পত্বী পঞ্চশত পুরমহিলা সহ 

বিচিত্র ভূষণবস্ত্রে শ্বেভিতা তইয়। পুর্ণ 

পাত্র হস্তে তাহাদের অনুগমন করি- 

লেন। সকলের পশ্চাতে শ্রেষ্টি অনাথ 

পিগুদ কুমারগণ সহ গমন করিতে 

লাগিলেন। একদিকে বুদ্ধদেব৪ ভিক্ষু- 

ব্ পরিবেষ্টত হইয়। £জতণন অভি- 

মুখে গমন করিলেন । পথিমধ্যে উস 

দলে সাক্ষাৎ হইল | উভর দল বিহারে 

প্রবেশ কধিলে বুদ্ধদেবের অন্গম ত- 

ক্রমে অনাথপিগদ সুবর্ণতৃক্ষার হইতে 
বারি খাহণপুব্বক বৃদ্ধদেবের হস্তে প্রদান 

পূর্বক বলিলেন-_"আমি এই বিহার 

সন্দেশীয় বুদ্ধ প্রমুখ আগত অনাগত 

সঙ্ঘকে দান করিলাঁম”চ। কথিত 

আছে ইহার জন্ত তাহার চুয়ানম কোটা 
দুর্ণমুদ্রা বায় হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের 

অধিকাংশ জাঁতক জেতবনে উক্ত 

হইয়াছিল। 

অনাথবন্ধু গুহ --তিনি ময়মনসিংহের 

একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন । মফন্ব- 

লেন দেশনেতাদেরও তিনি অন্যতম 

ছিলেন। দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়। 

নিজের পরিশ্রম ও বুদ্ধি বলে সমাজে 

উচ্চস্থান লাভ করেন । ওকাঁলতী ছারা 

ভারতীয়-এতিহাজিক অনিরচ্থ 

প্রভৃত অর্থোপার্জন ও তাহার সমবায় 

করিয়াছিলেন । তিনি পিতার নামে 

মন্রমনসিংহে মৃত্াঞ্জয় বিদ্ভালয় স্থাপন 

করেন, কাশীতে মাতার নামে জগদন্ব 

জাতীয় আবুর্ধেদ মহিলা বিদ্যালয় প্রতি- 

ঠিত করেন এবং ময়মনসিংহে পত্বীর 

নামে রাধাসুন্দরী বালিক] বিদ্যালয় 

স্থাপন করেন। সার্ধজনিক কাজের 

মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনেই তাহার 

সমধিক খ্যাতি হইয়াছিল । সামাজিক 

কাজের মধ্যে অস্পৃশ্ততা ও অনাঁচর- 

নীরতা দূরীকরণ, বিধব। ৰিবাহ প্রবর্তন 

প্রড়ৃতি বিষয়ে তিনি মনোযোগী 

ছিলেন তাহার সম্পাদিত “ভারত 

মিহির” বাঁংলা দেশের একখানি উৎকৃষ্ট 

স[প্তাহিক সংবাদপত্র ছিল। ইহা 
তিনি ৯২৮২ সালে (১৮৭৫ খ্রীঃ) 

প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 

তিনি বুদ্ধিমান, কর্মঠ, শ্বদেশানু রাগী 

ও নিভীক ছিলেন। দেশের লোঁকের 

নাহাতে ধনবৃদ্ধি হয়, এরূপ নান! চেষ্টার 

সহিত তাহার যোগ ছিল। মহাজ্ব! 

বিজয়কৃষ্ গোস্বামী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র 

সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মগণের সংম্পর্শে আসিয়! 

তাহার মধ্যে সমাজসংস্কারের এক 

অভিনব তেঞঙ্জ ও শক্তি জাগ্রত হইয়া- 
ছিল। বাঙ্গালা ১৩৩৪ সালে কাশীতে 

আশী বৎসর বয়সে তাহার মৃত্া হয়। 

অনিরুদ্ধ- (১) কর্ণাট দেশের রাজা 

বিগ্ররাজের পুত্র। তাহারই বংশধর 



অনিরুদ্ধ 

সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী ও 

জীবগোস্বামী প্রভৃতি । জীবগোস্বামী 

দেখ।(২)তিনি ১৪১৭ শকে 1১৪৯৫ 

খ্রীঃ অব) ভাম্বতীবাখা। লামে একখানা 

জ্যোতিষ করণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

(৩) তিনি পুব্ব আসামের একজন 

বিখ্যাত ধর্শ সংস্কারক ছিলেন । আ'সা- 

মের প্রাসদ্ধ ধন্মসংস্কারক শহ্করদেবের 

তিলি সমসাময়িক 'কন্ত তাাঁর সহিত 

বিবাদ করির। অনিরুদ্ধ স্বীম মত সংস্থা- 

পণ করেন। তিনি জাতিতে কলিতা 

ছিলেন। তাহার শিষ্যদের মধো ডোম, 

$1ড়ি, মোরাণ, কাঁচারী, ছুটির প্রন্থৃতি 

নীচ জাতীয় লোকই বেশী ছিল । পর- 

বর্তী সময়ে ইহার! মোয়ামারিদ্বা নামে 
খ্যাত হয় । আহম রাজ্য ধবংশেরও 

কারণ এই ধন সম্প্রদাঁয়। (৪) রাজ। 

গুদ্ধোদনের কনিষ্ট ভ্রাতা অনুতোদন । 

তাহার মহাঁনাম ও আনরুদ্ধ নামে দুই 
পুত্রছিল। তাহার! উ্ভরেই বো'দ্বধর্থন 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে 

ষোড়শ বর্ষ বয়ম পর্যযস্ত অনিরুদ্ধের 

সাংসারিক জ্ঞান জন্মে নাই। ভ্রাতা 

মহানামের চক্রান্তে তিনি বুদ্ধের শিষ্যুত 

গ্রহণ করেন । অনিরুদ্ধের সঙ্গে আনন্দ, 

ভদ্রিক, ভণ্ড, কিদ্ধিল ও নাপিত 

উপালি প্রত্রজ্য। গ্রহণ করেন। বুদ্ধদে 

কর্তুক তিনি অঙ্গদেশে ধঙ্ম প্রচারার্থ 
নিয়োজিত হইয়াছিলেন। (৫) একজন 

দার্শনিক গ্রন্থকার। তিনি অনুমাল 
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১৪৫০ শ্রী; অব সাংখাসুত্র নামক 

গ্রন্থের টীকা রচনা! করেন । 

অনিরুদ্ধভট্টর-- । ১) রাজা বল্লাল- 

সেনের গুরু অনিকদ্ধভট্ট খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ 

শতাঁবির লোক। তিনি বরেন্ত্র ভূমিতে 

বেদার্থ ও স্মৃতি ব্যাথায় শ্রেষ্ট পুরুষ 
বলিয়! খ্যাত ছিলেন! তীহার রচিত 

স্মৃতি গ্রশ্থের নাম পিতৃদগ়িতা। (৯) 
অনিরুদ্ধতট্ট নামে একজন সাংখা সত্রের 

বৃত্তিকার খ্রীঃ চতুদ্ধশ শতাব্দির শেষ- 

ভাঁগে বর্তমান ছিলেন । (৩) দাক্ষিণাতো 

অনিরুভদ্ধট্র নামে এক বৈদিক পণ্ডিত 

ছিপেন। তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

“ছাঁন্দোগা-মন্ত্রকেমুদী |” 

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়_ তাহার 
পূর্বনিবাস হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়।- 

গোপীনাথপুর গ্রাম । তিনি দেওয়ান 

বৈদ্থনাথ মুখোপাধা।য়ের পোত্র । ১৮২৯ 

খ্রীঃ অন্দে কলিকাতা পাঁথুরিরাঘাটাম় অনু- 

কুলচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেল । হিন্দু কলেজে 

শিক্ষা লাঁভ করিয়! তিনি প্রথমে হাওড়া 

ফৌজদারী আদালতে নাজিররূপে কার্য 

করেন। আদালতে কার্ধ্যকালেই অব- 

সর সময়ে তিনি আইন পাঠ করিতেন। 

ইং ১৮৭৭ সালে তিনি সিনিয়র গভর্ণপ্টে 

প্লীডার হন এবং অত্যল্পকাল পরেই 

হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বারকানাথ 

মিত্র মহাশয় পরলোক গমন করিলে, 

তিনি বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। 
কিছুদিনের জন্ঠ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
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মভার সভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সদন্ত এনং আইন পরিষদের (1180010) 

0 1,০%) সভ্য নির্বাচিত হইগ্াছিলেন। 
১৮৭১ শ্বীঃ অন্দে মাত্র বিয়ালিশ বখ্সর 

বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন । 

অনুজ _ চতুর্বিংশ জৈন তীর্ঘস্কর নহা- 

বারের কৌংগ্িণা গোঁত্রীয়া স্ত্রী যশোদার 

গে অনুজার জন্ম হয়। তাঁহার আর 

একটা নাম প্রিষ্নদর্শনা ছিল। অন্ুজার 

স্বামীর নাম জমালি। তাঁহাদের শেব- 

বতী (যশোবতী ) নামে একটা বন্ধ 
জন্মিয়াছিল ৷ 

অনুপ গোস্বামী_তাহার অন্য নাম 

বল্লভ গোস্বামী । তিনি রূপগোম্বামী ও 

সনাতন গোস্বামীর অন্ুজ। শ্রীচৈতন্ত 

এই তিন ভ্রাতাঁকে, বুন্দানে বাইয়া 

শ্ীরুঞ্জ মাহা জ্মা প্রচার করিতে আদেশ 

দিয়াছিলেন। 

অনুপচন্্র- এই কবির রচিত এক- 

থানি মনসাঁর ভাসাঁন পাওয়া 'গন্নাছে। 

অনুপচজ্ৰ দত্ত বদ্ধমান . জেলার 

কাঁটোয়ার অধীন শ্রীথণ্ডে তাহার জন্ম 

হর । তিনি জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয় 

তাহার পিতার নাম মৃত্যুঞ্জয় দত্ত। 

অনুপচন্দ্র বর্ধমানের জাঁল রাজ প্রতাপ 

চাদের |শব্য |ছলেন। প্রতাপচন্্র শেষ 

বয়সে ধর্মবগ্রবর্তক হইয়। শ্রীথণ্ডে বাঁতা- 

যত করিতেন । তথায় তাহার অনেক 

শিষ্য হইয়াছিল । গ্রীথণ্ডের বৈদ্ত বংশো- 
স্ব হুর্গামঙ্গল দাসের অনুজ্ঞায় অনুপ, 

ভারতীয়-এঁতিহাদিক জন্ভুপ 

চন্দ্র গুরুর জীবদ্দশায় “প্রতাপচচ্জু লীলা- 

রসপ্রসঙ্গ সঙ্গীত” নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ 
রচন। করেন । এই গ্রন্থে তিন্দি প্রতাপ- 

চত্তরে ঈশ্বরত্বের আরোপ করিয়াছেন। 

১৮৪৪ শ্রী; অব ইহার রচনা কাল। 

অনুপনারায়ণ যুন্সী--বগুড়ার মুন্দী, 
তরফদার ও মজুমদার জমিদার বংশের 

আদিপুরুষ লক্গাণরামের অন্ুপনারায়ণ, 

ব্রজকিশোর, রামকিশোর ও নব- 

কিশোর নাঁমে চারি পুত্র ছিল । তম্মধো 

অনুপনারাঁয়ণ লাটোর রাজের সেরে- 

স্তার পারসীনবীসী করিয়া মুন্সী উপাধী 

প্রাপ্ত হন। সেই জন্য তাহার বংশধরের! 

মুন্পী জমিদার নামে খ্যাত হন। তিনি 

প্রসিদ্ধ ডাঁকাত পণ্ডিতসার সহিত লিপ্ত 

ছিলেন । তাহার দস্াত। লব্ধ অর্থন্বারা 

তিনি ধনশালী হন বলিয়। কথিত 

আছে। পণ্ডিতসাঁর সহিত অনুপনারা- 

ফণের সংশ্রব প্রমাণিত হইলে তিনি ও 

তাহার ভ্রাতা ব্রঙ্তকিশোর নয় বসরের 

জন্থ নাটোর জেলে আবদ্ধ হন। তীহা- 

দের বংশাবলী -অনুপনারায়ণের ওরস 

পুত্র শিবনারায়ণ ও দত্তক পুত্র রামজয়। 

শিবনাগাণের পুত্র মহেশনারায়ণ ও 

গিরিশপারায়ণ এবং রাঁমজক়েক্স পুত্র 

রাধারমণ, চন্ত্রকিশোর ও ত্তবানী- 
কিশোর । আভবানীকিশোরের পুত্র 
কালিকিশোর । 

অনুপনারায়ণ শিরোমণি-_ তিনি 
বেদাস্ত স্থত্রের একটী- বৃত্তি রচনা 



অন প্িংহ 

করেন । তাহার লাম "সমঞ্ন] 1, এই 

গ্রন্থ তিনি শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর নামে 

উৎসর্গ করিয়াছিলেন । বৈষ্ণব সমাঁজে 

বলদেব বিদ্যাভৃূষণ কৃত বেদান্ত সুত্রের 

পোবিন্দভাঁঙ্তই সমধিক প্রচলিত। 

শিরোমণির “সমঞ্জসা” বৃত্তি ততদূর 
প্রসিদ্ধ নহে। 

অন্ুপসিংহ-- বিকানীরের বাঁজ। 

অন্ুপসিংহ আওরগগজেসের একজন 

সেনাপতি ছিলেন। তিনি দাঁক্ষিণাতো 

আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে 

গিয়াছিলেন। তাহাঁরই ণীরহে আদোনী 

সহর অধিকৃত হইফ্জাছিল। তথায় 

তৎপুৰ্বে মুসলমান প্রবেশ করেন 

নাই । ব্রাঙ্গণেরা তজ্ন্ত সমস্ত পুখিপত্র 

নদীর জলে বিসর্জন দিতেছিলেন। 

অন্ুপসিংহ তাহ বিকাঁশীবের ছর্গে রক্ষা 

করেন। রাজপুতানায় ইহাঁর স্টায় 

এতবড় পুস্তকাঁলর় আর নাই। দাক্ষণ 

দেশ হইতে অনুপসিংহ ছত্রিশ ক্রোড 

দেবমুর্ঠি আনিয়াছিলেন। বিকানীব্জের 

দুর্গে অগ্ঠাপি তাঁহাদের পুজা হয়। 

অনেক দেশের পণ্তিত একত্রিত করিয়া 

তিনি একখানি প্রকাণ্ড “অনুপবিলাস,১ 

নামক শ্বতি নিবন্ধ লিখাইরাছিলেন। 

কাধর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাগোজ্ী ভট্টকে 

স্বীয় রাজ্যে লইয়। গিয়া! একখানি পুথি 

লেখান। রাজার তত্বাবধানে শিপতাগুৰ 

তন্ত্রের টাক লেখা হয় । (২) মিথি- 

লার রাজ! কর্ণের পুত্র অন্থপমিংহ 

জীবনী-কোঁষ ৪88 

একজন বিদ্োৎসাহী নরপতি ছিলেন । 
তাহীরই আদেশে পগ্ডিত নীলকণ 

শিবতাগবী্াঙ্ক-যন্ত্র-বাঁথা। নামক প্রপিদ্ধ 
গ্রন্থ রচনা করেন। (৩) প্রতাপণ 

নামক স্থানের চে হান বংশীয় বাঁজপুত 

নরপতি লক্ষণ স্ংহের তিনি অনুজ 

ছিলেন। দিপাহী পিদ্বোহের সময়ে মিঃ 

হিউম (11101১)0) এটোয়ার শাসনকর্তী 

ছিলেন । এই সময়ে ত্রিশটা কুল- 
মহিলা 9 বালকখালিকা তাঁহার 

আশ্রয়ে ছিল। তংকালে প্রতাপণের 

রাঙা লক্ণমিংহ এবং তাহার ভ্রাতা 

অন্থপসিংহ ও জয়সিংহ এই অসহায় 

ইউরোঁপীর মহিলা ও বাঁলকবালিকা- 

দিগকে সঙ্গে পইরা আগ্রায় পৌছাইর। 

দেন। 

অনুভূতি স্বরূপাচার্ধয - তিনি 
আনন্দ শিরির বিগ্যাগুরু। তিনি 

সারম্বত স্যত্রের সারন্বত প্রক্রিয়। লামক 

এক ব্যাকরণ, গৌড়পাদীঘ্স মাও,কা 
ভীমের টাকা, নায়দীপাঁবলীর উপর 

চন্দ্রিকা টীক1 এবং প্রমাণমালার উপর 

নিবন্ধ টীক। প্রভৃতি রচনা! করেন। 

সম্ভবতঃ তিনি ভ্য়োদশ শতাব্দির শেষে 

ও চতুর্দশ শতাব্দির গ্থম ভাঁগে বিদ্য- 
মান ছিলে। 

অন্ুরূুদ্ধ _- তগৰান্ গে'তম বুদ্ধের 
প্রধান শিক্ণদিগের অন্ততম । তিনি 

বুদ্ধদেবের মহানির্বাণ লাভের সময়ে 

তাহার নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। 



৪৫ ভারতীয়-এভিহাসিক 

এবং তাঁহারই পরামর্শে ভিক্ষু আনন্দ 
ভগবানের মহাপ্রন্ধাণের সংবাদ প্রেরণ 

করিবার জঙ্ত, কুশিনাঁর৷ ( কুণীনগর ) 

গ্থিত মল্পলগণের নিকট গমন করেন। 

বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্দিগের মধ্যে 

অনেকেই এক একটা বিশেষ গুণ না 
ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাহাদের 

মধ্যে অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু অধিকারীদিগের 
মধো শ্রেষ্ট ছিলেন । 

অনুশুর -_ প্রাচীন বঙ্গের শূরবংণীয় 

নরপাত। তাহার রাজধানা মুর্শিদা- 

বাদ জিলার অন্তর্গত সিশব । বর্ধমান 

[নঙ্গা) নামক স্থানে ছিল ( সম্ভবতঃ 

তিনি ৯৩১ শ্বী;--৯৬৫ থ্রী: অব্দ পর্বান্ত 

বাছত্ব কবেন। আ।দশুর দেখ। 

অন্ধুক ভট্টর- তিনি একজন জোতি- 

ষের নিবন্ধকার ছিলেন। বঙ্গদেশের 

কোন জিল। বা গ্রাম ও কোন বংশের 

তিনি উজল রত্্ব ছিলেন, ভাহা জানি- 

পার উপায় নাই । 

অক্পংভট্ট _ীঃ যোড়ণ শতাব্দীতে তক 
সংগ্রহকার অন্নভট দাক্ষিণাতো 

প্রান্ত ত হইরাঁছিলেন । 

অন্নদাপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়-_ এক 
জন সঙ্গীত রচয়িত | বাঙ্গাল। দেশের 

পশ্চিম হালি সহর তাহার জন্গন্থাণ। 

তিনি একসময়ে ত্রাঙ্গমাঁজের প্রচারক 

ছিলেন। তাহার রচিত “আজ কেন 

চারিদিক হেরা মধুময়” সঙ্গীতটা অতি 
মনোহর । 

অগ্নাকিলোক্কর 

অন্নপূর্ণাবাই-_ বাজীরা9 পেশোয়ার 

প্রথম! মহ্ষী ক্ক্সাবাই ১৭৩ খ্রীঃ 
অবের মধ্যভাগে মৃত্বামুখে পতিত 

হইলে, রাঁজীরাও পুরর্ধার ১৭৩১ শ্রীঃ 
অন্দের শেষভাগে অন্পূর্ণণ বাইকে 
বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে 

বগাবাই নায়ী এক কন্ত। জন্মগ্রহণ 
করে। অন্নপূর্ণাবাই স্বামীর সহিত 
সহমূতা হুইরাছিলেন। (২) তিনি 

নাগপুরের রাজা তৃতীয় রঘুজী ভে ন- 
লের প্রধান! মহিষী ছিলেন । নাগপুর- 

রাজ রঘুজী অপুত্রক অবস্থার পরলোক 

গমন কাঁরলে রানীর একটা পোষপুত্র 

গ্রহণ করেন! রজপ্রতিনিধি জর্ড 

ডালঠে।সী গাণীদের এই কার্য সমর্থন 

করিলেন না এবং তৎফলে নাগপুর রান্ধা 

ত্রটিশ বাঁজ্যভুক্ত হইল । বাণীদের সমস্ত 
আপন সম্পন্তিও বাজেয়প্ত হইরাছিল। 

অন্নাকিলোঁস্কর_ তিনি মহারাষ্ট্র 
দেশের আধুনিক পর্বজন প্রির পাটক 

রচরিতা। তাহার রচিত “সঙ্গীত 

শকুন্তল” ও “রান রাজা বিয়োগ” 

মারাঠা সাহিতো উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া 

সুপরিচিত । অভিনয়ের জন্য তিনি 

একটী মগ্ডণী স্থাপন করেন | এই 
মণ্ডলী ভ'রতের নানাঙ্বানে বাইয়া 
তাহার প্রণীত নাটক গুলির অভিনয় 
করিরা থাকে । এই মণ্ডলী এখনও 

“কিলো স্কর মণ্ডলী” নামে বিদামান 
আছে। ১৮৮৫ খ্রীঃ অন্দে তিনি দেহ- 
ত্যাগ করেন | * 



ভন্ব 

অন্বজি-__তিনি জৈমিনী হ্ত্রের এক 

ব্যাখ্য! গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

অপরাদিত্য-তিনি শব; ১২শ শতা- 

বিতে কঙ্গন প্রদেশের অধিপতি 

ছিলেন। তিনি যাজ্ঞবন্কা স্থৃতির এক- 

থান! উৎকৃষ্ঠ ভাষা রচনা করেন । 

অপরার্ক__দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাছূর্ভ,ত 
একজন স্মৃতি শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থকার । 

অপান নাথ--নাঁথ পন্থীদের শ্ুধাকর 

চন্দ্রিক নামক গ্রন্থে যে চৌরাশি জন 

মিদ্ধপুরুষের নাম পাওয়। যায় তিনি 

তাহাদের অন্ততম। চারাশি জন সিদ্ধের 

নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল । ১। দিদ্ধনাথ, 

২। বদ্ধপন্ম নাথ, ৩। দুঢ়পাথ, 

৪| বীর নাথ, ৫। পবনমুক্ত নাথ, 

৬। ধীরনাথ, ৭1 শ্বাস নথ, ৮ 

পশ্চিমতাঁন নাথ, ৯। বাতায়ন নাথ, 

১* | মঘুরনাথ, ১১। মৎস্তেন্র নাথ 

১২। কুন্ুটনাথ, ১৩। ভদ্রনাথ, ১৪। অর্দ- 

পাঁদনাথ, ১৬। পূর্ণপাঁদনাথ, ১৭ দক্ষিণ 

নাথ, ১৭। শবনাথ, ১৮ | অদ্ধনাথ, ১৯। 

ধন্ুষনাথ, ২*। পাদশিরানাথ, ২১। 

দ্বিপাদশিরানাথ, ১২ | স্থিরনাথ, ১৩। 

বুক্ষনাথ, ২৪ । অধ্ববৃক্ষনাথ, ২৫। চক্র- 

নাথ, ২৬। তালনাথ, ২৭। উদ্ধ,ধনুষ, 

নাথ, ২৮। বামপিদ্ধনাথ, ২৯। স্বস্তিক 

নাথ, ৩০। স্থিতবিবেকলাথ, 

উখিতবিনেকনাথ, ৩২1 দক্ষিণতর্কনাথ, 

৩৩ | পূর্বতর্কনাথ, ৩৫ | নিংশ্বাদনাথ, 
৬৫) অদ্ধকৃম্মনাথ, ৩৬। গরুড়- 

৩১ | 

জীবনী-কোষ ৪৬ 

নাথ, ৩৭। ব্যাপ্রনাথ, ৩৮: বাম- 

ত্রিকোণনাথ, ৩৯ । প্রার্থনানাথ, ৪*। 

দক্ষিণসিদ্ধনাথ, ৪১1 পুর্ণত্রিকোণনাথ, 
৪২। বাঁমভূজনাথ, ৪৩। ভয়ঙ্করনাথ, 

৪৪ | অনুষ্ঠটনাথ, ৪৫। উতৎকটনাথ, 

৪৬ বামাঙ্গুষ্ঠনাথ, ৪৭। জ্যোষ্ঠি কীলাথ, 
৪৮। বামাদ্ধপাদনাথ, ৪৯। বামভুজলাঁথ, 

ভুজপাদনাথ, ৫১| বাঁমচক্রনাঁথ, 

নাঁমজানুনাথ, ৫৩: বামশাখনাথ, 

৫৪। ত্রিস্তস্তনাথ, €?€| বামপাদপাশ 

লাখ, ৫৩ বামহস্ত চতুক্ষোণনাথ, ৫৭। 

গোমুখনাথ, ৫৮। গর্ভনাথ, ৫৯] এক- 

পাদবুক্ষনাথ, ৩০, মুক্তহস্তবুক্গনীথ, ৬১! 

হস্তনুক্ষনাথ, ১২, দ্বিপাদপার্বনাথ, ৬৩। 

কনদপীড়ননাথ, ১৪। প্রৌট়নাথ, ৬৫! 

উপধাননাঁথ, ১৬। উদ্ধ মংসুক্তপাদ নাথ, 

৬৭ অদ্ধীণবনাথ, ৬৮। উত্তানকুর্বনাথ, 

৬৯। সর্বাঙ্গনাথ, ৭। অপাননাথ, ৭১ 

যোনিনাথ, ৭২| মগু,কনাথ, ৭৩। পর্বত 

লাথ, ৭৪1 শলভনাথ, ৭৫। কোকিল 

নাথ, ৭৬। লোলনাথ, ৭৭। উদ্ীনীথ, 

হংগনাথ, ৭৯। প্রাণনাথ, ৮০। 

কানু কলাথ, ৮১৯। আনন্দমন্দির নাথ, 

৮২। থগ্রীল লাখ, ৮৩। গ্রস্থিভেদনাথ, 

৮৪| ভুজঙ্গনাথ। নাথপন্থীরা এই সিদ্ধা- 
গাধ্যগণকে স্বাকার করিয়া থাকেন। 

অগ্গয়দীক্ষিত বা অগ্পব্যদীক্ষিত-_ 
(১) রঙ্গরাজাধ্বরির পুত্র ও আচার্ধ্য 

দীক্ষিতের পৌর অগ্নরদীক্ষিত কাঞ্ধীর 

নিকটবন্তী অভগ্নয়ন নামক গ্রামে 

৫০1 

৫ 

৭৮ 



৪৭ ভারভীয়-এতিহাসিক 

১৫২* শ্রী: অবে প্রাহূর্ভত হন। তাহার 

অসাধারণ প্রতিভ| সর্বতোমুখী ছিল। 

তিনি স্বীয় পিতার নিকট শিক্ষিত ও 

নুন্দরাচার্ষোর নিকট দীক্ষিত হইয়া- 

ছিলেন। তিনি খিঙ্গয়নগরের রাঁজ। 

বেস্কটদেবের সভাপগ্ডিত হইয়াছিলেন 

বাকরণ সম্বন্ধে নক্ষত্রবদাঁবলী, অলঙ্কার 

. মন্বন্ধে কুবলয়ানন্দ, চিত্রমীমাংসা, পুর্ব 

মীমাংখংর বিধিরসাম়ূন নামক টীকা, 

উত্তর নীমাংপার শিবার্কমণিদীপিক। 

পরিমল ও দিদ্ধান্তলেশ মংগ্রহাদি গ্রন্থ 

প্রণয়ন কিয়া! তিনি অমর হইয়াছেন | 

তিনি শৈব হইলেও উদার ভাবাপন্ন 

ছিলেন | সেইজন্ত বৈষ্ণবেরা ও তাহাকে 
ভক্তির অগ্রলি অর্পণ করিতেন। 

তিনি সর্বলমেত একশত আটখানি গ্রন্থ 

রচনা করেন। ১৯৩ খ্রীঃ অন্দে ঠিনি 

পরলোক গমন করেন। (২) এই 

জেোিব্বিদ পণ্ডিত প্রজাপতিদান কৃত 

পঞ্চনর! গ্রন্থের এক টাকা রচনা করিয়া 

ছিলেন । প্রশ্মনার নামক গ্রন্থ তীহাবই 

রচিত। (৩) কর্ণাটদেশীয় একজন 

পাগুত। সংঙ্গুতে তনি অনেক গুণি 

সারবান্ মৌলিক গ্রন্থ প্রথনন করেন। 

স্থৃতিশাস্ত্রে ও হারদর্শনে তাহার টাকা 

আছে। তিনি শ্বীঃ অষ্টাদশ শঠাবদীর 

লোক বলির। অনুমিত হয়। 

তগ্জরদীক্ষিত-_তিনি দক্ষিনী শৈব- 

ধর্মের একজন প্রণিদ্ধ পঞ্গিত। অলঙ্কার 

শান্থে তিনি কুবলয়ানন্দ, চিত্রমীমাংস। 

অবভারচজ্ঞ 

ও বৃত্তিবার্তিক নামক তিনখানি গ্রন্থ 

রচনা করিয়াছেন। তিনি পূর্বাচাধ্যদের 
দাসবৎ অনুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট) এই 

জন্ত তাহার কোন রচনাই উৎকৃষ্ট হয় 

নাই । ট্জননগরের প্রথম বেস্কটপতির 

রাজত্ব কালে দক্ষিণ ভারতে সাহিত্য 

চচ্চার একট! প্রবল উদ্যম দেখা গ্রিয়া- 

ছিল। '.বঙ্কটপতির রাজত্ব কাল 

১৫৮৫--১১৬১৪ খ্রীঃ অব । অগ্পরদীক্ষিত 

বেস্ছটপতির সানস্তরাজ ভেলোরের 

নারকের আশ্রিত ছিলেন । ইহাদ্ব রাই 

তাহার সমর নিরূপিত হন্ন। 

অগ্পাদেব - তিনি একজন জ্যোতিব্ধিদ 

পণ্ডতত | ১৩৬ একের (১৭৪৬গ্রীঃ) 

পুৃব্ব তিনি বর্তমান ছিলেন । গ্রহপীঠ- 
মাল৷ নামক পুস্তক তাহার রচিত । 

অবতারচজ্জ লাহা-বস্কিম বুগের 
একজন প্রাচীন দাহিত্যিক। বুস রচনায় 

তিনি গিদ্ধহস্ত ছিলেন। যৌবন কালে 

তিনি “আানন্দলহরী” নামক উপন্তান 
রচণপ1 করেন, পরিণত বদ্পসে “আমার 

ফটো+”, “শুভৃষ্টি” প্রভৃতি কয্পেকথানি 

উপন্তাল রচনা করেন। শিমান- 

বিহারী স্পেনসার এদেশে আসিলে 

তাহার নিকট হইতে বেলুন লইয়। 

ছুঃনাহনিক অবতারচন্ত্র বেলুন যাত্রাক্ 

উদ্যোগী হন। ভিনি মুলেখক, স্ুরদিক 

ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাহার প্রক্কৃতি 

মানিক ছিল এবং চিরদিন তিনি 

পরোপকারী ছিলেন *১৩৩৮ মনের ২রা 



অবদ্অল 

কার্তিক ৭৫ বৎসর বয়সে কাশীধামে 

তিনি স্বর্গারোহণ করেন। 

অবদূঅল্-কাদির-অল্ জীলী-__তিনি 
ভারতের মুদলমানদের কাদিরী শাখার 

আদি গুরু | তিনি মহণপপ্ডিত, ক্ষমত। 

শালী লেখক ও ন্ুবক্তা ছিলেন। 

মুলতানের নিকট উছ্ছেনগরে ১৫১৭ 

ত্র অব্ে তিনি পরলোক গমন 

'করেন। সফিনান'ই- আওলিয়া! লনক 

গ্রন্থে তাহার জীবন চরিত লিখিহ 

আছে। 

অবদগববাস্ত্--তিনি পাঞ্জাবের অধি- 

পতি ছিলেন! ২০০ গ্রাঃ অন্দে তিনি 

পারদদিগকে পিদ্ধুদেশ হইতে তাড়াইয়। 

দেন। তাহার নামীয় বহুসংখ্যক মুদ্র। 

গান্ধার ও শকন্থানে পাওয়া গিয়াছে 

অবধুতনাথ-_ নাখপন্ীদের নধ্যে 

একজন দিদ্ধযোৌগী। তিনি সাক্ষাৎ 

শিবাবভার ছিলেন বলিরা প্রপাদ 

আছে চাখ হইতেই ঘোগীধন্ম 

প্রথম প্রবর্তিত এবং ফোগীবংশ উৎপন্ন 

হইঞ্জাছে ইহাদের কতক গুলি লক্গণ 

আঁছে। ললাটে অদ্চন্দ্র রেখা, ভ্রিদ গু 

যোগপষ্র, অঙ্গে বিভূতি, রক্তধস্থ 

পরিধান, সর্বদা পরম গুরুর ধ্যান, 

ইত্যাদি লক্ষণের ইহারা উল্লেখ করিয়া 

থাকেন । অচেৎ লাথ দেখ। 

অবনিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়-তিনি 
একজন গ্রতিভাশালী বাদক ছিলেন । 

তবলা বাজনার তাহার তুল্য শিল্পী 

জীবনীকোৰ ৪৮ 

তদানীস্তনকালে দেখা! যায় নাই:। 
গানের সৌন্দর্যকে বাড়াইবার চেষ্টা 
তাহার বাজনাপ় ছিল। অপর সাধারণ 

বাঁজনাদারের মত তবলাঁয় অযথ। কৃতিত্ব 

দেখাইবার প্ররাঁন, গানকে তবলার 

শব্দ প্রভাবে নষ্ট করিয়। দিবার প্রয়াস 

এবং গাঁরকের সহত প্রতিযোগীতা 

করিয়া গীতবাদ্যের রসকে নষ্ট করিয়। 

দিবার অযথা চেষ্টা অবনীমোহনের 

মধ্যে দেখা যাইভন। | তাঁহার অনুপম 

সঙ্গত একবার বাঁহারা শুনিযু।ছেন 

উাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন | তিনি 

চমত্কার মুদঙ্গও বাজাইতে পাঁরিতেল। 

১৩৩০ সালে এহ প্রতিভাশাপা বাদকের 

পরলোক প্রাপ্তি হয়। 

অবনীশুর _তিনি বঙ্গের শুরবংণীর 
নরপতি ক্িিতিশুরের পুত্র। তাহার 

পিতার সময়েই উত্তর বঙ্গের পালবংশীম় 
নরপতির। প্রবল হইর়াঁছিলেন । দেব 

পাল শুরবংশীরদিগকে সামন্ত শ্রেণীতে 

পরিণত করেন। অবনীশুর সম্ভবতঃ 

৮৪১ - ৮৭০ খ্রীঃ পর্যাস্থ রাজত্ব করেন। 

আদিশুর দেখ। 

অবন্তী কুমার-_ তিনি উজ্জর্িনী 
নগরের এক সন্্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ 

করেন! কিন্ধ জৈন প্রচারক স্ুহস্তীর 
নিকট সন্যাস ধর্দ গ্রহণ করেন। 
অতি কঠোর কৃচ্ছ,সাঁধন করিয়। তিনি 

প্রাণ তাগ করেন। কথিত আছে 

প্রাঞোপবেশনে তিনি দেহরক্ষা কৰিলে 
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তাহার আল্মীরেরা তাহার সমাধির 

উপরে এক প্রকাণ্ড মন্দির নিম্মীণ 

করেন । ইহ! বর্তমানে শৈব সন্গযামীদের 

অধিকারে আছে এবং 'কালের মান্দর, 

নামে খ্যাত । 

অবস্তীপুত্র _মথুরার 
দেবের অন্ধতম প্রধান 

কচ্চানের সহিত তাহার ধন্ম।লেচনা 

হর তাহাতে অন্রমান কনা যান যে 

তিনি বৃদ্ধবেবের মমপানারক ।ছছেল 

অবন্তীবর্থ। ১) তিনি 
মেখার রংজধ'নের 

ঈশান বন্মা দেখ । 

মেথি বংশীনু 

রাড] বুদ্ধ 

[শষ মা 

এব্হল বাজা। 

(২) কশনাজের 
রি এনিরি হিয়া 
লনপাত। তাতা গুহ 

পুত্র গ্রহবম্ম,। থানেখরের নরশতি 

প্রভাকর বদ্ধনের ১ গনা পাজান্রঠুক 

বিবাহ করেন। গভবম্মা,। সলবপতি 

দেবগুপু করতক 5০৬ এ; অন্দে 

হন গ্রহবন্ম। পিন ৩ 

অধিপতি শ্াচপ্লত জ্াপীড়েও দাতুণ 

ছিলেন উ২পলক । এই উইপনদকের 

পৌর ও স্থখবন্মাগ পুর অবস্তা বন্ম 

স্বীয় বৈনাত্রে় ভ্রাতা শুন্র সীহাঁষো 

কাশ্ীএ রাজের অধিপতি হন । তিন 

বাঁজ হই গ্রতিপ 

বিনা এবং সংকারা দ্বার। স্জজনদগের 

আনন্দ বদ্ধন করিয়াছলেন। তিনি 

বা্জসম্পদ অচিরস্থ।রী জাঁনন। সমস্ত 

সম্পদ যাচকপ্দিগকে দান করিনা কেবল 

রাঁজচ্ছত্র ও চামর বাঁজৈশ্বর্যযের চিহ্নপ্ব ঈৎ 

৭--৮ 

[শত 

কালানের 

কঠিগকে সমূলে 

ভারতীয়-এতিহাসিক 

নগরধেণ । 

অনস্তীবর্ঘ 

। রক্ষা করেন। এই জ্ঞাতি প্রিয় 
ধ্ধ। স্বায় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শূরবন্শীকে 
যোবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ত্বাহাঁর 

সমগে খিগ্ভার চর্চা সমধিক বুদ্ধি 
পাহয়াছিল। স্থুপগ্ডিত মুক্তাকর্ণ, শিব- 

্বমী, কবি আনন্দবদ্ধন, রত্ৰাকর 

প্রশ্ঠতি সাভার রাজসভার যথেই্ 

সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। কথিত আছে 

কতনন্দার নাথ নামক স্তুতি পাঠক স্থীয় 

প্র সছুন্দেগ্ত ম্মপণ করাইবার জগ্ 

সহাগৃঙেদ চত্বরে থাকিয়া সর্বদ। 

লর'লাখত শ্লোকটী পাঠ করিতেন। 

অনমবসর উপকৃতয়ে প্রকৃতিচল! 

যাবদস্তি সম্প্দিয়ম। 

বিপদি সদাভ্রারিগ্ঠাং পুনরুপকর্তৃং 

কুতোহবপরঃ ॥ 

অর্থাং “হু নাথ, একান্ত অস্থির এ্বর্য্য 

বাবং রহিাছে তাবতকাঁল পর্যান্ত পরের 

উপকার করিবার সমর জানিবেন। 
কারণ বিপদ যখন সতত অনি- 

বার্ধা,। তখন আব উপকার করিবার 

অদ্সর কোথার”” ৮ তি'ন নিন সহো- 

দরাদগকে, পুর্বন্ী ও তাহার পুবর রত 

বদীপকে স্থারী রাজলম্মান প্রদান 

ক পয়াছিলেন। শ্রণন্ম। অবস্তী 

বন্মাকে দেবতার স্তায় জ্ঞান করিতেন 

এবং তাহার অভিপ্রায় বুঝিম়াই কাজ 

কারতেন, আদেশের অপেক্ষ। করিতেন 

না। একবার অবস্তীবন্মা ভৃতেশ্বরের 
পুজ! করিতে গিয়া! জানিতে পারিলেন 
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যে, শ্রবন্মীর বিশেষ অনুগত লহর 
দেশীয় ধন্ত নামক ডামর অনেক 

দেবোত্তর সম্পত্তি আত্মপাং করিয়াছে । 

ইহাতে তিনি পুজা না করিয়াই শুল 
বেদনার তাণ করিয়া চলিয়া আনেন । 

শূরবর্্থ। ইহা জানিয়! প্রভুর আদেশের 

অপেক্ষা না করিয়াই, ধন্ত ডামরকে বধ 

করেন। তাহার রাজত্ব কালে শ্রীকল্লট- 

ভট্ট প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষেরা বর্তমান 

ছিলেন। কাশ্মীরে পূর্বে খুব জলপ্লাবন 

হইয়া! শস্তাদি নষ্ট হইত। ন্ুযা নামক 

এক গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক বুদ্ধি 

কৌশলে খাল নাল প্রতি কর্তন 

করাইয়া দেশরক্ষা করেন । অবস্তীবন্মা 

সাতাইশ বদর ছুইমাস আঠার দিন 

রাজত্ব করিয়া কণিগতান্দের ৩..৫৯ 

বসরে (৮৫৮ খ্রীঃ অন্দে) পরলোক 

গমন করেন । 

অবস্তী স্ুন্দরী__খঃ নবম শতা কী. 
রাঁঞশেখর নামে এক কবি ছিলেন। 

তাহার বিদূষী পত্বা আনন্তাসুন্দরী 
অলঙ্কার শান্তে অতিশয় নিপুণ! 

ছিলেন। 

অবরি-- নাথ জন্প্রদার়ের বোঁগির 
তবানী দাস লিখত “ময়নামতীর গান, 
দেশ দেশাস্তরে গাহিয়া পেড়াইত। 
এই গানগুলিতে যে সকল সিদ্ধপুরুষের 
নান পাওয়া বায়, তিনি তাহাদের 

অন্ততম | 

অবল্োকিত-__ বৈদ্শান্্ প্রণেত। 

জীবনীকোৰ ৫০ 

“গ্ভটু আচাধ্যের নামান্তর | তিনি 

বৌদ্ধ ছিলেন । 

অবলোকিতেশ্বর বোধিসন্ব-এক- 
জন ঝেদ্ধ সন্ন্যাসী । তাহারই আশ্রমে 

হ্ষবদ্ধন স্বী ভগিনী বাজ শ্রীর সংবাদ 

প্রাপ্ত হইয়ীছিলেন। তিনি থ্রীঃ বষ্ঠ শতা- 

'কতে বন্তমান ছিলেন । বাজরা দেখ। 

আবিনাশচক্দ্র দাস-€১]. 4. 3.1. 

1১0). 1).)- বাকুড়। ছিলার হরনাথ 

দাসে? পুত্র । অবিলশচন্ত্রের পিত। সবল 

সমুহের ডেপুটা ইনস্পেক্টার ছিদেন এবং 

খু; সন্ত: সেই গিপার গ্রথম ইংব্জো 

শিশিত বাক্তিগণের অহুতম ছিলেন। 

অবিনাশচন্ত্র কৃতী সহিতাক ও বৈণিক 

ইতিহাসে বিশেষ পিত ছিলেন। তিনি 

পলাশবন, অর্ণাবান, কুমারা, সীতা 

প্রসন্থতি সুপাঠা বাঙ্গাল পুস্তক রচনা 

করেন । তদ্বাভাত 1২17৬ 0016 10401%, 

এবং 111-$1010001601 লামে 

অসাদারণ পাগ্ডত্যপুর্ণ হুইখানি ইংরেজী 
গ্রন্তও রচন! করেন. পরবস্তী জীবনে 

তিশি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ব 

প্িিলয়ের একজন অধ্যাপক হুইয়া- 

ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোননের সমরে 

তিনি কিছুকাল শ্বদেশ নামক বাঙ্গালা 
সাঁনঞিক পত্রিক! সম্পাদন করেন, এবং 
তৎপুর্বে প্রসিদ্ধ 10191) ৯1110 

নামক কাগঙ্গেরও কিছুকাল সম্পাদক 
ছিলেন। প্রদিদ্ধ ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণপালের 
তিনি জামাতা ছিলেন। ইং ১৯৩৩ 

নালে তিনি পরলোক গমন করেন। 
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অবিনাশচক্ মজুমদার--(১) আগ্র। 
ও অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত কান- 

পুরে তিশি জন্ম গ্রহণ করেন। 

বঙ্গের বাহিরে যে সমস্ত মানব 

প্রেমিক, সাধুব্ক্তি চরিত্রনলে ও 

লপোকহিতসাধন দ্বারা জনদাধাঁরণের 

শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন 

লাহে'সের অবিনাশচন্্র তাঁহাদের নধো 

একজন | চাকুরীর অবস্থাগ কিনি দেশ- 

হিতকর কার্যে সর্বদ। মচেষ্ট থাঁকি- 

তেন! তাহার “পউটিটি সাডেন্ট” 

অর্থাৎ পবিত্রতার নান 

একখান। ইংরেজা কাগজ ছিল এই 
কাঁগজদ্বারা সুরা ও অঙ্গা্ঠ মাৰক দ্রব্য 

ব্যব'র, দাঁগাজিক অপরিভ্রতা ৪ 

পপাচার দেশ এবং সমাজ হইতে 

করাইক্ঠাহার প্রধান উদ্দেখ্ ছল, 

হলি সভ!সমিতিতে বক্ুভাদি দ্বারাও 

এই উদ্দে্ত সাধনের চেষ্ট। কণ্ুতেন। 

পাঞ্জাবে ও পশ্চিমের পন্বধএ পুরে 

হোণার সমন্ন অশ্লাল গান ও গাপণ।- 

গলির অতান্ত প্রাগ্ুভাব ছিল, ইহা 

দমশ করিবার জন তিনি “পত্র 

হোঁলা” প্রপছিত করিয়াছেন তিনি 

তাহার কাগঞ্গে নিএীকভাবে পাঞ্জাবের 

অনেক বিশিষ্ট লোকদে? চবরিঞরের 

সমালোচনা করিতেন বাংলা, হিন্দী 

ও ইংরেজীতে তাহার বিশেষ জ্ঞাদ 

ছিণ। এই ঠিন ভাষাতেই তিনি 

হল্ম্পর্শী ভগবদারাধন ও বক্তৃতাদি 

গা?কি 

ভারতীয়-এঁতিহাদিক অবিনাশচন্দ্র সেন 

করিতে পারিতেন। শিখ ধর্থগ্রস্থ 

তিনি উন্তম:পে পাঠ করিয়াছিলেন। 

তত্কৃত “জপজীর অনুবাদ প্রকাশিত 

হইয়াছে । “সুখ মণির” অনুবাদও 

'উত্তরাঃ মাঁপিক পত্রে ক্রমশঃ বাহির 

হইত। তিনি সাধু ও ভক্ত লোক 

ছিলেন। তিনি দরিদ্রদিগকে ওষধ 

দ্বারা এবং আরও পানাপ্রকারে সর্বদাই 
»হাধ্য করিতেন। লান। স্থানের 

দাতক্ষের নময়েও তিনি প্রধান কর্মী 
হই? দরিদ্রের সেবা করিয়াছেন। যক্ষা! 

রোগীদের জগ্ত সিমলার পথে ধরমপুর 

নানক স্থানের স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের 

তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ও কর্মী 
ছিলেন। চাকরী হইতে অবসর 

গ্রহণের পর তিনি পাঁধারুণ ক্রাঙ্গ- 

»মাজের প্রচটরকত্রত গ্রহণ কখিয়া- 

ছিলেন ১৩৩২ সালে তিনি পরলোক 

গমন করেন। (২) তিনি এলাহা- 

"দের একজন প্রবানী বাঙ্গালী। 

তিন 'বঙ্গনাঁহিত্যোতলাহিনী' সভার 

প্রতিষ্ঠাতা । ত।হার উদ্ভোগে এবং 

অন্বপ্ত উচ্চপদস্থ কতিপয় শিক্ষিত 

বন্ির সাহাযো ১২৮৪ বঙ্গাব্দ ইহার 

কাধার্স্ত হয়। 

অবিনাশচক্দ্র সেন, রাক্সবাহথাদুর 
সি-আই-ই-- জয়পুরের তাজিম-ই- 

সর্দার, রাও বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন 

ি-মাই ই মহাশয়ের ম্থযোগ্য পুত্র। 

তিনি জন্বপুর ষ্টেট কাউন্সিলের সদন 



অবিনীত 

ছিলেন। পিতার ন্তার তিনিও জয়পুর 

রাজ্যের কল্যাণের জন্ত জীবন পাত 

করিয়াছেন। জয়পুরে সংসারচন্ত্র ও 

অবিনাশ চন্দ্রের গৃহ বাঙগাণী অতিথির 

জন্য সর্বদাই উন্ুক্ত থাকিত। তিনি 

সুদুর জয়পুরে থা।কয়'ও বাঙ্গালা 

সাহিত্যে বিশেষ অন্বরাগী ছিলেন। 

তাহারই উৎসাহে তাহার মধাম! কন্তা 

শ্রমতী জ্যোতিশ্ময়া দেবা ভার্তন্র্ষে 

মাতৃ মঙ্গল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে 

আরম্ভ করিয়াছিলেন । তিনি ১৩৯ 

সালে ২৫ বংসর্ অকলে 

পরলোক গমন করেন। 

অবিনীত-_ তিনি কবি ভারবির 
কাবোর টীকাকার | ২ শকে (৪৭০ 

খ্রীঃ) তিনি বর্তমান ছিলেন বণিয়। 

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন । 

অবিমুক্তাত্ম ভগবান্-_ থা; নবম 
শতাব্দীতে তিনি প্রাদুর্ভত হন। তিনি 

অব্য়াত্ম ভগবানের শিষ্য । “সংক্ষেপ 

শারীরিক? নামক প্রসিদ্ধ গ্রস্ত তাহার 

রচিত। অব্যয়াত্ম ভগবান দেখ। 

অব্যয়ধত্ম ভগবান্-তিনি একজন 

অদৈতবাদী সন্ধ্যাপী। খ্রা্ন অষ্টম 

শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্তমান 

ছিলেন। তাহারই শিষ্য 'বিমুক্তা 

ভগবান্। 

অভ্য়-_ (১) উরস প্রদেশের অপ- 
পতি অভয়, কাশ্মীরের অধিপ।ত কলশ 

রাজের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি 

বয়সে 
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একবার বিদ্রোহী হইলে কলশরাজ 

স্বীয় সেনাপতি মল্লকে তাহার দমলার্থ 

প্রেরণ করেন। মল্ল তীহার দর্প খর্কব 

করিয়া কাশ্মীরপতির গৌরব রঙ্ষ। 

করেন। উরসপতি অভয়ের কন্তা 

বিভমতী কাশ্মীরের হর্ষদেবের মহ্ষী 

ছিলেন। তাহাগ গভে তিক্ষাচর নামে 

এক কন্যা জন্মে। (১)”জন প.গুত 

হেমচন্দ্র চিত ত্রিষ্টি শলাঁক পুন 

নামক গ্রন্থে রাজ। €এণীতকির পুত্র অভর 

নামে একজন রাঁজকুমারের উন্বেখ 

পরা বার। হা শোমপ্রভ। নামক 

অপর একজন জৈন গ্রন্থকারের “কুমার 

পাল প্রতিবোধ' নামক কাবো বর্ণিত 

আছে রাজগুঠের রাজকুমার অভয় 

উজ্জনন! বাজ প্রচ্ধে'তক্ক কে'শলে 

বন্দা হন। (১) মগধের 

বাঁজকুমার তিনি ভন্বজ্ঞান লাভের 

আশ একবিক সন্না।সা ও প রক্র'ন- 

কের শিকট গমন করেন। 

কোথাও সতন্তর পান লাই . পরিশেষে 

ভগবান গোতদবুদ্ধের নিকট ধর 

উপদেশ লাভ কৰিরা সম্যক জ্ঞানের 

অধিকারী হন। তিনি বাজ বিদ্বি 

সারের পুত্র ছিলেন । জীবক কোমার- 

ভচ্চ (কুমার ভৃত্য) নামক প্রসিদ্ধ 

চিকিৎমককে তিনি লালন পাপন 

করিবার ব্যবস্থা করেন। জীবক 

কোনমারভচচ দেখ 

অভয়ন্কর গুগু- তিনি মহাগাজ ধঙ্ম- 

কি? 
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পালের সময়ে বিক্রমশীল। মঠের একজন 

অধ্যাপক ছিলেন । ইনি তথাকার ১১৪ 
জন পণ্ডিতের অহ্তম | 

অভয়দত্ত--একজন ব্রাঙ্গণ দাঁমস্ত 

নৃপতি । তাহার পিতার নাম রবি- 

কীন্তি। ব্রাঙ্গণের! বজন, বাঁজন, অধা- 

মনন ও অধাপন। ছাঁড়ীও অন্ববুত্তি অব- 

লম্বন করিতেন। অভন্দঞ্তের রাজ 

বিদ্ধা ও পারিধাঞ পর্কতের মধাভাগ 

হইতে সনুদ্র পর্ধান্ত বিস্তত :ছল। 

ভভয়দেব-! 

কর্তা | ছিনি জিনেপ্র নামক জেন 

আচাধ্যের শিষ্/ ছিলেন । [তিনি নর 

জৈন অঙ্গের টাক রচন। করেন ভ২- 

রচিত ষষ্ঠ অচ্গের টীকা গ্রাঃ ১০১৪ অন্দে 

| রচিত হর। ভিনি একাদশ “হপ্দার 

জনক ছেন গ্রন্থ- 

"শ্বভাগে মতান্তরে ১৯১২ অঙ্গে দেহ- 

ত্যাগ করেন । (২) অভয়দেব নামে 

আরও আনেক জেন গ্রন্থকারের নম 

পাওয়া বাগ। আাহাদের সম্বন্ধে শিস্তত 
বিবরণ অপরিজ্ঞাত । 

অভয়দেব সূরী_ভিনি একজন জৈনা- 

চার্ধ্য । ১০১ থীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ 

করেদ। তিন শীলাঙ্গীচার্ম। পিরচিত 

আচারাঙ্গের খিলুপু বাখ্যার রচগিতা। 

(২) জৈন আগম স্থানাঙ্গ-স্ত্রের মতে 

সংখান ব| গণিত শান্ক্ের দশমাংশের 

এক অংশের নাম রঙ্জ,| ১০৫০ খ্বীঃ 

অনবে তিনি ইহার টীকা রচণ। করেন। 

; তিনি শ্বেঙাম্বর সম্প্রদায়ের অন্তগ্ঠত রাঁজ- 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক অভয়জিংহ 

গচ্ছ দলভুক্ত ছিলেন৷ তিনি জৈনাচার্য্য 

প্রায় হরীর শিষ্য এবং “বাদমহার্ণৰ, 

নামক ন্যান্সশান্ত্রের রচদ্ধিতা ছিলেন। 

তাহারই শিষা জিনেশ্বর সুরী | 

অভয়নল্দী_ নৈমিচন্ত্র নামক জৈন 

গ্রন্থকারের অন্ততম গুরু | নৈমিচন্ত্র ও 
ঢামুওরার দেখ। 

অভয়লিংহ-_-তিনি যোঁধপুরের রাঁণ! 

অজিতমিংভের পুত্র | ১৭২৬ শ্রী; অবে 

মহমদ শাহের রাজত্বের প্রথম ভাগে 

তিনি পিতা আজতসিংহ বাঠোরকে 

হত: করিরা সিংহাসনে আরোহণ 
করেন! “দল্লার সম্াট মহম্মাশাহের 

অধানে তিনি কম্দচারী ছিলেন। ১৭২৭ 

গাঃ অন্দে হিঃ ১১৪০ । সম্রাট মহম্মাদ- 

ণাঠ তাভাকে সরবোলানদ খার স্থানে 

গুজরাটের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। কিছ্টু সরবোলান্দখা! সহজে 

স্বীর পদ পরিতাগ করেন নাই | তিনি 

প্রথমে যুদ্ধ করিয়া অভয়মিংহকে পরা- 

জিত করেন, পরে পরাজিত শক্রর 

শিপিরে প্রবেশ করিয়া রক্ষক বিহীন অব- 

স্থা় একাকী মহারাজ অভয়সিংহের 

সহিত দেখা করিয়া স্বীঞজ পদ পরিত্যাগ 

বাসন! জ্ঞাপন করেন । অভয়মিংহ এই 

বীরকেশরাকে গাত্রোথানপুর্বক জালি- 
গগন করিয়া স্বীয় দক্ষিণ পার্থে উপবেশন 

করাইলেন এবং তাহার শ্বেত পষ্টবস্ত্রের 

উষ্ঠীষ স্থানে স্বীয় রত্ব খচিত শিরন্ত্রাণ 

স্থাপন করিয়। এই বিশিই অতিথির 



অভয়! 

প্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শন করেন | 

তৎপর তাহার পদোঁচিত সন্মান ও 

রক্সী সহকারে তিনি তীহাঁকে দিল্লীতে 

প্রেরণ করিলেন । অভয়সিংহ গুজরাটে 

প্রদেশ করিয়াই মহারাট্রাদিগকে তথ৷ 

হইতে বিতাড়িত ক্তে চেষ্টা করেন। 

পিলাজী গাইকোরাড় সেই সময়ে বরো- 

দায় বাঁদ স্থাপন করিয়াছিলেন । অভয়- 

সিংহ তাহাকে প্রতারণাপুব্বক ভতা| 

করেন। ইহার ফলে তিনি কেবল গুজ- 

রাট হইতে তাঁড়ত হন তাঁহ। নয়, 

তাহার নিজ রাজা 'যাঁধপুর রক্ষার 

জন্তও তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে 

হইল । ১৭৫২ থ্রী; অন্দে বিষ প্রয়োগে 

অভয়সিংহ নিহত হইলে, তংপুত্র 

বিজয়সিংহ পিতৃ-সিংহাগনে আরোহণ 
করেন। 

ভয়া_ দাক্ষিণাত্যের একজন স্্র 

কবি । তাহার ভগিনীগণও '্ঠাহার হা 

বিদূধী ছিলেন। সন্তবতঃ ভীহাঁরা খ্রীঃ 
নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । 

অভয়াকর গুণ্ত- একজন 

পণ্ডিত। বঙ্গের পালবংশীনন নরপতি 

রামপালের সময়ে তিনি বর্তমান ছলেন। 

তিনি 'বুদ্ধকপাল তত্ত্বের; একটা টাকা 
রচনা করেন! 

অভয়াচরণ তর্কবাগীশ-_ বরিশাণ 
জিলাঁর অন্তর্গত কললকাটিতে শীার 

পূর্বনিনাঁদ ছিল। তিনি একজন অসা- 

ধারণ নৈয়াপ্লিক পঙ্ডিন্ত ছিলেন । সেই 
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সময়ে কলসকাটিতে রামমাণিক্য বিদ্া- 

*ঙ্কার নামে একজন বিখাত নৈয়া- 

য়িক পণ্ডিত ছিলেন। উভদ্ম পঙ্ডিতের 

মধ্যে সদ্ভাব ত ছিলই না বরং বিরোধ 

ছিল। সেই জন্ত উভদ্বেই দেশত্যাগী 

ইন. বাঁমমাঁণিক্য কলিকাতার উপ- 

কণ্ঠে বরাহনগরে এবং অভগ়াঁচরণ ঢাকা 
নগরে স্থাতা অধিবাসী তন: 

অভিনন্দ-_ 1১; 'একজন কাঁশ্মীরীয় 

কবি। তিনি “বাদম্বপী কথাঁদার” 

লামে একখানা কাবা রচনা করেল। 

ব্গাবানুল। বাঁণ রচিত প্রসিদ্ধ কাঁদপ্বরী 
ম্থহ তাহার কাবোর উপজাব্য ছিল । 

+1 নন গসিদ্ধ সাঠিতাক পরাজশেখরের 

নমদাঁমন্ত্িক ছিলেন । () তিন গেড় 

নামেই নমধিক পরিচিত ছিলেন। যোগ- 

বাঁন্ঠপার নামে তিনি মূল যোগবা শিষ্ট 

রামার়ণের একখানি সারসংগ্রহ প্রকাশ 

করেন। তিনি হী: নবন শতাক্কাতে 
বন্তগাঁন ছিলেন । 

অভিনন্দন-_-জৈন ধন্ষের প্রচারক 

অতীত চতুর্থ তার্থস্কর | ছিলি অযো- 
ধার ইঙ্ষাকুবংশীয় নরপতি স্বর ও 

বাণী সিদ্ধার্থার পুত্র । তাহার গাত্রবর্ণ 
স্বর্ণের ভার ছিল। কপি তাহার 
নাঞ্চন ছিল। তিনি শমেতশিখরে 

বর্তমান পার্বনাথ পাহাড়) নির্বাণ 
লাভ করেন। 

অভিনব-_(১)ত্তিনি কাশ্মীরস্থ বিশোক 

নামক নদীর পরপারে বাঁ করি- 



৫৫ 

তেন। কাশ্মীর রাজো তিনি একজন 

বাঁজলিপিকরু ছিলেন । তাহার পুত্র 

সংগ্রাম গুপু । নংগ্রাম গুপ্ডের পুত্র 

পর্ব'গুপ্ু ! তিনি কাশীরপতি বশহ্বরের 

পুত্র সংগ্রামদেবকে নিহত করিয়! 

(৯৭৮ খুঃ ১ কাশ্মীবের নিংহাসন লাভ 

করেন । সংগ্রামদেৰ (৯) 

কংশ্ীরপতি সংগ্রামরাজের মন্ত্রী মব্যা- 

মন্তকের পাত্রীপুরর অভিনব' তিনি 

অতি"য় বার ছিলেন । সংগ্রাম রাজার 

দেখ 

অন্বতন নন্থা ভঙ্গের লিধন কলে 

তিনিও নিহত হন ( ১০২৮ খুঃ ), (৩) 

তিনি শলামা দেখার 

ডামর সেনাপতি , কাঁশ্মারপতি অনন্ত- 

রাজের নানস্ত নুপাতি, কম্পনাধিপাত 

গ্রিভুবন, কাশ্মীরের সিংহাদন ল!তের 

আশার বিদ্রোহী 

ত্রভ্ুবনের পক্ষাবলম্বন করিগাহিলেন | 
কিছ পরে পরাজিত হন। 
৯০৮১ খুঃ ) 

অভিনব গুপ্ত -থাঃ দখন শতান্দাতে 

[৩নি কাশ্ীরদেশে প্রার্ভুত হহ্গা- 

একজন ক্ষ 

হইলে অভিনথ 

( ১০৮ 

হিলেন। কাত্যায়ণ ণংশে তাহার 

জন্ম । তাহার পিতাম১ সোটুক, 

পিতা শ্রীভূতিগাঞ্জ। ভউদ্টতে।৩ ও 

ভট্টেন্দু তাহার গর ছিলেন । ঠিনি 

শৈব ও প্রত্যভিজ্ঞাবাদী ।ছলেন। 

তাহার বৃহৎ প্রতাভিজ্ঞাবিমধিণী, 

শিবদৃষ্ট্যালোচনা, ধ্বন্ীলোকের উপর 
লোচন নামক টাক। প্রস্ুতি পুস্তক 

ভারতীয়-এতিহানিক অভিনন্থ্ত 

তাহাকে বশস্বী রুরিয়াছে। 1তনি স্বীয় 

গুরু ভট্টরতো প্রনীত কাঁবাকৌতুকের . 

বিবরন নাঁমক টাকা প্রণয়ন করেন। 
তিনি তন্ত্রশান্ত্রেরও বহু গ্রন্থ রচনা 

করিয়াছিলেন | পরমার্থপীর বোঁধ- 

পঞ্চদর্শি ক1, তন্ধসার, তশ্্রালোক, পর- 

ভ্রিংশিকাভাষ্য, তন্ববতধ্বনিক প্রভৃতি 

পুস্তক তাহার রচিত । তিনি গীতা ও 

একটা টাকা রচনা করেন। কেবল 

প1গুতো নহে, ভগবছুক্তিতে ও তাহার 

হৃদয় পুর্ণ ছিল। ভগবানের আরা- 

ধনার কাঁলেই তিনি জ্ঞাঁনলাভ করিয়া- 

ছিলেন। আলোচন নামক অলঙ্কার 

শাপ্্রের গ্রন্থও তাহার রচিত । 

অভিমন্ত্ু_ (১) তিনি একজন 
জ্ো/তষী পঞ্ডিত ও প্রশ্রপ্রকাশ নামক 

গ্রন্থের প্রণেতা 11২) কাশ্বীরের রাজা । 

৩০ শ্রী; অন্দে তিলি সিংহাসনে আরো- 

হণ করবেন তিনি পতগ্জলি কৃত 

পাণিনির মহাভাম্ স্বীয় রাঁজ্য্যে প্রচলিত 

কগান। (৩) কাঁশ্বীরপতি অভিমন্থু 

হট: দশম শতাকীর শেষভাগে 

বাঁকধ করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় 

পরাক্রাস্ত রাজা ছিলেন! তাহার 

রাঁজত্ব কাঁলে ২ম চন্ত্ৰাচার্যয প্রভৃতি পণ্ডি- 

তেবা তীহাঁর আদেশে বিলুপ্তপ্রায় 

মহ1ভাষোর পুনঃ প্রচলন করেন। 

তাহার! স্ব স্ব নামান্ধণারে এক এক 

খানি ব্যাকরণও রচনা করেন। ক্জভি- 

মণ্া তাহার নিজ্জ নামান্গসাঁরে অ-তি 



মভিরাজ। 

মন্থ্য নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই 

নগর গ্রশ্বধ্যে পরিপূর্ণ ছিল। তাহার 

সময়ে কাশ্শীরে বোদ্ধধন্মের প্রাবল্য 

ছিল। তিনি শিবণিঙ্গ গ্রাতষ্টা করিয়া 

পূজা করিতেন। 

অভিরাজা_ ইনি ব্র্দ দেশে রাঁজা স্থাঁপ 

ফিতা ক্ষত্রিয় রাজ! বলিন্না মহারাজ 

ওয়েঙ্গে গ্রন্থে বর্ণিত আছে । ইহাতে 

আরও জানা যায় যে ইনি শাক্য রাঁজ- 

ধানী কপিণাবস্ত হইতে এরাঁবতীর মধ্য- 

প্রদেশে আনিয়া রাঁজ্য স্থাপন কল্সেন। 

মতাস্তরে মগধের বাঁজধানী পাপি- 

পুত্রে তাহার আদি বাসস্থান ছিল কান 

রাজখি ও কান বাঁজঙ্গী নামক দুই 

পুত্র রাখিয়া তিনি লোকান্তপিত 

হইলে, রাঁজ্য লই! ভ্রাতৃদ্ধয়ের মধ 

বিরোধ উপস্থিত হয় । পরে ইভ! স্থিন 

হয় যে, যিনি অগ্রে একটা ধন্মমন্দির 

নিশ্শীণে সমর্থ হইবেন, তিনিই রাজা 

হইবেন। কৌশল ক্রমে কনিষ্ঠ ভ্রাত। 

এক রাত্রে মন্দির নিম্মীণ করিয়। রাজা 

লাঁভ করেন । জোট ভ্রাতা অনুচরাদি 

সংগ্রহক্রমে স্বীয় পুত্র মুঙ্গনিতাকে 

অধিনায়ক করিয়া আরাকানে রাজ্য 

স্থাপন করেন। 

অভিরাম গোস্বামী_ চৈতন্ত মঙ্গল 

রচয়িতা জয়ানন্দের গুরু । 

অভিরামদাস-_একজন বৈষ্ুব কবি। 
ভাগবতের অনুবাদ পন্ভে রচনা করেন। 

গোবিন্দবিজয় ও কৃষ্ণমঙ্গল নানক গ্রন্থঘয় 

জীবনী-কোৰ ৫৬ 

তাহাঁরই রচিত। তাহার সময় অপরি- 

জ্ঞাত। 

অভিরাম দ্বিজ-_(১) তিনি অশ্বমেধ- 

পর্ব ন!মে এক পুস্তক রচনা করেন। ইহ! 

জৈমিনি ভারত অবলন্বনে লিখিত হুই- 

রাছিল। (১) ইনি 'শ্রীলক্ষীব্রত পাঁচালী, 
রচলা করেন । 

অভিরাম মিত্র ভিনি উত্ভর দা 

কাঁয়স্থবংশায়। তাহা? রচিত একখানি 

চাকু আঁছে। 

অভ্যুদয়-_ তন দিগন্ত ২ফ্প্রদ!রের 

একজন গ্রাস গত ছিলেন। গিরিজা- 

কল।ণ, সির পম্পশতক 

চন করিয়া 

১০ খন বর্তমান 

অমর-_ হিলি জেনদের ভাবী জয়ো- 

বিংশ তীর্থক্কর 1 এখন তিনি নবম 

গ্রেঘ্েক লোকে বাস করিতেছেন। 

দৈনপুরাণ মতে অহাতে যেনন চব্বিশ 

তার্ঘস্কর জন্মগরাইণ করিয়াছিলেন, 

ভবিষ্যতেও তেণনি চবিবশ জন তীর্থন্কর 

ভল 

জন্মএহণ করিবেন প্রথম তার্ঘন্র 

হইবেন পছত:৩। ভান পৃব্বজন্মে মগ- 

ধের একভপ বাজ ছিলেন । এখন 

প্রথম নরকে ঠিলি কুকম্ম জনিত ফল 

ভোগ করতেছেন । যখন কালচক্রের 
পরি -&নে আমপ্শা সুগ অহীত হইয়া 

উৎসপিনা গুগ আরম্ভ হইবে, সেই 

“দুষম সুষম” কালে, ভাবী ,তীর্থস্কর 
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৫৭ 

সকল আবিভূর্তি হইতে আবস্ত করি- 
বেশ। প্রথম পল্মনাত, তৎপরে দ্বিতীয় 
হরদেব আবির্ভূত হইবেন। তিনি পূর্বর- 
জন্মে মহাঁবীরের পিতৃব্য ছিলেন । তখন 

তাহার নম ছিল স্ত্রপার্শখ। এখন তিনি 

দ্বতীয় দেবলোকে বাস করিতেছেন । 

তৃতায় তার্থঙ্কর স্ুপার্খ নামে খ্যাত হই- 

বেন। পুর্ধজন্মে তাহার নাম উদ্ারীজি 

ছিল, তিনি নরপতি কুঁণিকের পুর 
শ্রেণীকের পৌঁর ।ছলেন। এখন [হনি 

তৃতীয় দেবলোকে বাম করিতেছেন । 

চতুর্থ তার্থদ্বর পৃ্ধজন্মে পৌঁভিল নাথে 
খ্যাত ছিলেন। এখন তিন চঠর্থ দেব- 

লোকে বাগ করিতেছেন এবং স্বয়ং 

প্রভু নানে অবতার্ণ হইবেন। পঞ্চন 

তীর্ঘস্কর সব্ধান্তৃতি নামে অবতীর্ণ হই 
বেন। পুব্জন্মে তিনি মদ্দিনাথ নামক 

একমাছ্। মহল তার্থঙ্করের দ্বানার 

পিতৃব্য ছিলেন এবং তাহার শান পৃধা- 

€ু 
্ 

কেতু ছিণ। এখন [তিনি খিতার দেব 
লোকে অবন্থান কগিতেছেন। ষ& 

তীর্থস্কর দেবঞ্ত হইবেন | [লি পুৰব- 

জন্মে বিখ্যাত আনন্দের পিতা ছিলেন। 

তাহার নাম কার্তিক শেঠ ছিল। তিনি 

এখন প্রথম দেবলোকে বাস কখিতে" 

ছেন। সপ্তম তার্থন্কর উদয় গ্রকু হইবেন 

পূর্বজন্মে তিনি শঙ্খআাবক নামে পাত 

ছিলেন এবং এখন দ্বাদশ দেবলোকে 

বাদ করিতেছেন। আনন্দশ্রাবক এখন 

: প্রথম দেবলোকে ধাম কগ্তেছেন। 

ভারতীয়-এতিহানিক অমর 

তিনিই পেড়াল নামে অষ্টম তীর্থন্ক ররূপে 

অবতীর্ণ হইবেন। নবম তীর্থন্কর 

পাঁতিল। পূর্বজন্মে তিনি সুলন্দা- 

শ্রাবিক! মামে খ্যাত ছিলেন। এখন তিনি 

প্রথন দেবলোঁকে বান করিতেছেন । 

পরে নবম তীর্ঘঙ্করং পে অবতীর্ণ হইবেন। 
দশম তীর্থহ্কর শতকার্ঠি নামে যিনি অব- 
তাণ হইবেন, তিনিই পূর্ব জন্মে শতক- 

শাবক নামে খ্যাত ছিলেন। এখন 

তিনি তৃতীর নরকে অবস্থান করিতে, 

ছেন। কৃষ্ণের মাতা দেনকী এখন 
অষ্টম দেণলোকে বাম করিতেছেন । 

তনিই দু সুব্রত নামে একা দশ তীর্থ- 
স্কর রূপে অবতীর্ণ হইবেন। কৃষ্ণবর্ণ 

কুষ্ণদেবতা এখন ভূতীন নরকে অব. 

স্থান করিতেছেন] তিনিই অন্ম নামে 
দ্বাদশ হ্থস্কর রূপে অবতীর্ণ ভইবেন। 

হরসত,কি রাণেন গুরু ছিলেন। তিনি 

এখন পঞ্চম দেবলে'কে বাপ করিতে 

[তিশি শিকসার নাষে ত্রয়োদশ 

তীথস্করনূপে অবতীণ হইবেন । কৃষ্ণের 

ভাতা! বলদেব এখন ষষ্ট দেবলোকে থাঁস 

ঝপিতেছেন। তিনি শিস্পুলাক নামে 

চতুদ্দণ তীথদ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন। 

স্থল নামে বে বাক্তি এক্ষণে পঞ্চম 

দেবলোকে বাণ করিতেছেন, তিনিই 

পিম্মম নামে পঞ্চদশ তীথন্কর হইবেন । 

কৃষ্ণের বিমাতা ও বলদেবের মাতা 

পেংহিণী এক্গণ দ্বিতীয় দেবলোকে বান 

করিঙেছেন। তিনি চিত্রগুপ্ত নাঁষে 

হণ | 



অমর 

ষোড়শ তীর্থগ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন । 

মহাশুতক নাঁমক শ্রাবকের স্ত্রী রেবতী 

এক্ষণ দ্বাদশ দেবলোঁকে বাস করিতে- 

ছেন। তিনি সমাধি নামে সপ্তদশ তীর্থ- 

হ্কর রূপে অবতীর্ণ হইবেন | যিনি সন্বর- 

নাথ নাঁমে অষ্টাদশ তীর্থঙ্করদপে অন- 

তীর্ণ হইবেন, তিনি প্রথমে স্ুভল নামে ও 

পরে মগবতী নায়ী স'ধবা রমণী ছিলেন। 

এক্ষণে তিনি অষ্টম দেবগোকে বাস 

করিতেছেন । মহষি দ্বৈপায়ন দ্বারকা- 

পুরীতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে তিনি অগ্রিকুমীর নামক দেখতা 

হইয়াছেন, অবশেষে তিনি বশোধর নামে 

উনবিংশতি তীর্থস্কররূপে অবতীর্ণ হই- 

বেন। পুর্বজন্মে কুণিক জবকুম'র নামে 

কৃষ্ণের এক আত্মীয় ছিলেন । এন্সণে 

তিনি দ্বাদশ দেবলোকে বান করিতে- 

ছেন। বিজপ্ন নামে তিনি বিংশ তাথ- 

স্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন। রাঁণণের 

সময়ে নারদ নামে একজন শাবক 

ছিলেন । তিনি এক্ষণে পঞ্চম দেবপেকে 

অবস্থান করিতেছেন। তিনি নলিলাথ 

বা মলয়দেব নামে একবিংশ তার্থস্কর- 
হইবেন। অম্বড় পূর্বজন্মে একজন 
সন্ন্যাসী ছিলেন। এখন তিনি দ্বাদ4 
দেবলোঁকে বাস করিতেছেন । তিনি 
দেবজিন নামে দ্বাবিংশ হীর্ঘস্করবূপে 

অবতীর্ণ হইবেন | স্বয়ং বুদ্ধ এখন 
শ্রেষ্ঠ দেবলৌকে বান করিতেছেন । 
তিনি ভদ্রজিন নাঁমে চতুর্বিরংখ তীর্থ- 
স্করর্ূপে অবতীর্ণ হইবেন । 

জীবনী-কোৰ ৫৮ 

অমরচক্জ্র-(১) থাঃ ত্রয়োদশ শতা- 

বীর একজন বৈয়াকরণিক | তিনি 

এবং অরিনিংহ নামক অপর একজন, 

পণ্ডিত এই উতয়ে মিলিয়া কাবা কল্প- 

লতা নামক একখান! স্টাক গ্রন্থ রচল। 

করেন ': রাজশেখরের প্রবন্ধকোঁষ 

নামক গ্রন্তে অমরচন্দত্র নামক এক 

কির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে | 

(২) বাঁলভারত শামক একখান। 

বচয়িতা এক অনর১জ্ের 

নাম পাওরা যার । তান অন্ু- 

মান শ্রী; ১৫০ অনে বর্তমান ছিলেন । 

অমরঠাদ বারোয়াতিনি বণিক- 

কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাণা 

সমরে মিবারের মন্ধী 

ছিলেন । তাহা হার লুদক্গ নিঃস্বার্থ 

মন্ত্রী ভগতের ইতিহালে খুব বেণী দৃষ্ট 
হয় না। মি !রের রাপণ রাজনিংহের 

সমনে থে সমস্ত অনর্থ রাঙ্গো সনুপদ্থিত 

হইয়াছিগ, অমরচঠাদ ব্যতীত অন্ধ কেহ 

তাহার প্রতিপিধান করিতে পাঁরিতেন 

কিন। সন্দেহ: কিন্ধু রাঞ্জসিংহের পরে 

অরিপিংহের সমগে তিনি মন্ত্রিগদ হইতে 

অপদাপিত ভন । এই সময়ে দশ বৎস- 

দের মধো রাঙ্জে। ঘোর পরিব্তন উপ- 

ছিত হর । অনরচদ অতিশয় প্রচণ্ড 

স্বভা? ৫ অদমা প্রকৃতির লোক 

ছিলেন । বহু সর্দার রাণ। অবিসিংহকে 

পরিতা(গ করিয়া চলিয়া! গিয়াছিলেন। 

এনং ততস্থলে সৈম্ধবী বেতনভোগী সন্ত 

কবে 

বাজমিভের 



৫৯ 

নিযুক্ত হইয়াছিল । তাঁগারাঁও বেতন না 
পাইয়া বিদ্রোহী হইরাছে। রাজ্যের এই 

সঙ্কট কাঁলে অরিপিংহ বৃদ্ধ মন্্ী অমর- 
চশীদকে পুনঃ মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিলেন 

অমরচাদের বুদ্ধিবলে, মাধোজি সিন্ধিগার 
কবল হইতে নিবারের উদ্ধার সাধন 

হইল। অথচ এই আজ্মতাগী মন্ত্রীই 

মৃহ্যুন্ন পরে তাহা? আন্তোন্ট ক্রিয়ার জন্য 
অপরের অর্থ সাহ।যোর প্রয়োজন 

ইইয়াছিল। অরিমিংহ দেখ । 

অমরদাস- গুরু অনরদস শিথদিগের 

তৃতীয় গুরু । ১৫৫২ গ্রীঃ অবে গুরু 

অঙ্গদ পরলোক গমন করিণে হিলি 

ধর্মীধিকরণে প্রতিষ্ঠিত ভন। তিনি 

প্রচার করেন বে, সংসার ত্াগী উদাশি- 

গণ কম্মকুণল সংনারানক্ত শিখ সম্প্রবার 

হইতে পৃথক | এই ঘোষণ। প্রচ'র এবং 
আর নান। প্রকারে শিখধন্ম বাহাতে 
কলুধিত না হয়, তিনি হাহীর বাবস্থা 
করিগ্াছিলেন। ঠিনি “ভালে” নামক 

ক্ষা্রুয় কুলে ১৫০৭ গ্রীঃ অন্দে জন্মগ্রহণ 

করেন, এবং ২২ বংসর গুরুপদে 

প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। ১৫৭৪ খ্রীঃ অব্ধে পর- 

লোক গমন করেন। তাহার মৃত্ার পর 

তাহার জ্ঞামাত। রামদাস গুকুপদে 

প্রতিষ্ঠিত হন। 

অমরবিজয়- ইনি পুঞ্জের পুর এবং 
পীরতের পৌত্র। তিনি গঙ্গাকুলবন্ত" 

কোরাগর নগরের প্রানার অধিপতির 

ছভিতাঁর পাঁণি গ্রহণ করেন | রাজা- 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক অমরমা গিক্য 

লগ্মা তীহাঁর অন্তরে প্রচণ্ড বলবতী 

হইয়াছিল | সেই ধলবতী বাঁজ্যলিগ্ার 
পরিতৃপ্তি সাধনের ভন্য, তুর্দীস্ত অমর- 

বজদ শ্বশুর গোত্রের ষোল হাজার 

প্রামারকে সংহার করিরা কোরাগর 

অধিকার করেন। ইহ! হইতেই কোর! 

কাঁমধ্বজগণ উৎপন্ন হইয়াছেন । 

অমরমাণিক্য_ স্বাধীন ত্রিপুরার নর- 
পতি অমরমাণিক্য দেবমাণিক্যের পুত্র 

ও ত্রিপুরার প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি 

বজনুমাণিকোর বৈমাত্রের ভ্রাতা 

ছলেন! ভিনি চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৫৮ 

এবং ত্রিপুর হইতে ১১৩ তম নরপতি 

ছিলেন: তাহার রাজত্ব কাল ১০৪৪ 

বাংল! হইতে ১৯১৫ বাংলা (১৫৯৭ 

--১৬০৮ খ্রীঃ) পর্যান্ত। তিন জয় 

মাণিক্য 9 তাহার পেনাপতি রঙ্গ- 

নারারণকে বধ করিয়। পৈত্রিক সিংহা- 

সান আরোহণ করেন | তীহাঁরই সময়ে 

রাজমালাক় (ত্রিপুরার ইতিহাস) দ্বিতীয় 

বার রচিত হয় | তিনি তাঁহার বৈমা- 

ত্রের ভ্রাতা বিজনমাঁগিকোর মত অতি- 

শর যোদ্ধা ছিলেন 1 তিনি একটা স্ুবৃহৎ 
দীঘিকা খনন করিবার অভিপ্রায়ে 

তাঁহার মাঁমন্ত নৃপতিবর্গকে থননকা'রী 

কুলী প্রেরণ করিতে আদেশ করেন । 

জীচট্রের অন্তর্গত তরফ তৎকালে ত্রিপু- 

রাঁর অধীন ছিল। তরফের অধিপতি এই 
আদেশ অমান্ত করায় অমরমাণিক্য 
স্বাবিংশতি সহজ সৈন্ধ সমভিব্যাহারে 



অমরমাণিক্য 

তরফ আক্রমণ করেন। তরফপতি 

রাঁজ্য পরিত্যাগপুর্বক শ্রীহট্রে আশ্রয় 

গ্রহণ করেন। অমরমাঁণিক্য সেই 

জন্য শ্রীহটট প্য)স্ত আক্রমণ কির জর 

করেন! ভুলুরাঁর বাঁজ। (বর্তমানে 

নোয়াখালী জিলা) কর প্রদানে 

অপসম্মত হইলে, তিনি তাকে বিনেব- 

রূপে শাস্তি দির! কর প্রদানে বাধ্য 

করেন | তিনি বাঁকলা চন্দুন্বীপ 

(বর্তমান বরিশাল ) আক্রমণ ও জর 

করিয়া প্রভূত ধনলাঁভ করেন । ঢাকার 

শবাথ ইপলাম খঁ। বঙ্গাবে 

ত্রিপুরা আক্রমণ কারয়, মহ'রাঁজ 

অমরমাণিক্যের সেলাপতি ইব। খা 

কর্তৃক শোচনীর রূপে গরাজত হন । 

অমরমীণিক্য আরাকান আক্রমণ 

করেন। আরাকানরাভ প্রথমে সন্ধি 

করিয়া রক্ষা পান। কিন্ত অল্পকাল 

পরেই পু গিজদের সাহ।য্যে পুনর্বার 
বিদ্রোহী হন। এই ঘুদ্ধে অন? মাঁণি- 

ক্যের ঠিন পুত্র বুদ্ধে গমন করিয়া 

পরস্পর কলহে লিঞ্চ হওয়ার ত্রিপুর 

বাহিনী পরাস্ত হন্ন। আর।কানা সৈম্ত ও 

পতুগিজ দম্থযরা রাজধ!নী উদরপুর 

পর্ধাস্ত অভিযাঁন করিয়া লু্ন করে। 
অমরমাণিক্য পলারনপুর্বক ভেতৈয়া 

১৩১ 

নামক স্থানে (বর্তমানে কৈলাসহরের 

অন্তর্গত) গমন করেন। এই পরাজয়ে 
জতিশন মন্মাহত হইরা তিনি ১৬১১- 
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শ্বীঃ অন্দে অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা] 

করেন। তাহার প্রধানা মহিষী 
সহমৃত। হইলেন। তিনি যেমন বীর 
ছিলেন, তেনন দাতাও £ছলেন। তিনি 

হিন্দু শাস্ত্রোন্ত বহুবিধ সদনুষ্টান 

করিগ্াছিণেন। তাহার মৃত্যুর পরে 

তীর পুত্র াজধর মাঁণিকা পিতৃসিংহ)- 

গনে আরোহণ কনছেন। 

অমরসিংহ__ প্রপিদ্ধা অমরকোঁষ 

নানক প্রপিদ্ধ কোঁষ গ্রপ্থের রচয়িতা ! 

তিনি ছিলেন 1 খ্রীষ্টির 

পঞ্চম সম্তণত ঠিনি 

পরাভূত হন। একাদশ গাব্দতে 

পুরুবোন্তমদেব অমরকোষের পরিশিই 

হ্ব্প ীত্রকাণ্ডশেষ নামক গ্রন্থ রচনা 

করেন তিনি কাঁলিদাসের অনেক 

পরবন্তী। কথিত আছে উরুবিন্ধ গ্রামে 

(বর্তমান বুদ্ধগয়।) তিনি একটা বে দ্ব- 
মন্দির প্রত্। করেন। অমরমিংহের 

রপ্ধ তিনটা কাণ্ডে অর্থাৎ অংশে: 
(পধ্যার, নানার্থ ও পিঙ্গ) বিভক্ত ছল 

খলিপ। তাহার নাম ত্রিকাণ্ড ছিল। 

পুরুষোন্তমদেব অমর কোষ অভিধানে 

অনেক নূতন শব্দ যোজনা করিয়া 
তাহার পদিশিই স্বজপ স্থার গ্রন্থ রচন। 
করেন ধপিরা তাহার লাম "তরিকা 

শেষ হন | 1২)পঞ্রাবাঞ্চলে জৈন মত 
হইতে ধাহর্গত "6 ১ক পন্থা” নামক 

এক মত প্রচলি5 ছিল। অমরনিংহ 

বেদী 

এতাব্ীতে 



৬৯ 

টঢক  পন্থিগণে ণের এধানাার্ধ ছিলেন া 

(৩) সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ও 

বিহারের জমিদার কুঁমারশিংছের তিনি 

অনুজ ভ্রাত। | তিনি প্রথমে ইংণেজের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেও পরে আম্মসমর্পশ 

করিতে বাধ্য হইরাছিলেন । 

অমরসিংহ (্রথম)-_ীর কেশরা 

হন্দু কুল গোরও প্রতাপপিংহের ছে 
পুর । শিবারপত প্রতাপরিংহের মন্ত- 

দশ পুভ্রের মধ্যে তিশি বাঁজনিংচীসনে 

আরোহন করেন, আঁট বহন বরন 

হইতে পিতার মুই) পথান্ত ঠিনি 

পিতার সঙ্গে সঙ্গেই যাপন কিছ 

ছিলেন। পিতার দুখ ক্ট, বিপদ আপদ 

অথবা কঠোর পরিশমের সঙগ্গে ভাহাঃ 

সঙ্গে থাকিয়া অনর নংহ পিতার মহলীর 

চরিগ্রের অনুকরণ কিহাহিদেন 

তাহার চেষ্টা নাক ফলবতা হইসংছল 

যৌবনের মধাঙ্গ কালে 1১৫৯৭খাঃ 

তিনি বীঁজ্য পাচতালনার গুনভাঃ 

মন্তকে গ্রহণ করেন। ইহার আট বদর 

পরেই তীহাঁগ প্রণণ প্রতিধম্দী আঁক ধর 

শাহ পরলোক গমন করেন। তাহার 

পুত্র জাহাঙ্গার শাহ (সংহাণনে আে- 

হণ কাপয়াই নিবারের পিরুদ্ধে অংভখান 

করেন। ঝাণ। অমরমিংহ ইতিমধ্যে 

তাহার বিশাল ধাজপুত বাহন] লইর। 

১৩৯৮ খ্রীঃ অব দেণীরু ক্ষেত্রে জীহা- 

সীরের দৈন্তের সম্মুখীন হন। বাণার 
পিতৃথ্য বীরবর কর্ণের বীরত্বে মোগল 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক অমরসিংহ 

বাহিনী সম্পূর্ণনপে পরাজিত হইর। পল!” 

রন করে। জাহাঙ্গীর ইহাতে নিরন্ত না 
1 ১৬১০ খ্রীঃ অন্দে আবদ্রল্ল। খাঁর 

নেতৃত্বে আর একদল সৈম্ত প্রেরণ 

করেন। রণপুর লামক প্রশস্ত গিরি- 

বন্মে পুনরান ব্রাঞ্জপুত ও মোগল সৈন্যের 

সাং ইল, পরার সমুদ্র মোগল ইন 

এই দদ্ধে শিহত হইল । রাজপুতদিগের 

মধো দেবগড়ের সঙ্গাবৎ সর্দার, ছুদো, 

নাররণদান, কুন্যমল্প ও ্ণকর্ণ ইহারা 

এবং নিশোদার ও প্রথম 

“শণীর সর্দার পক্তাৎ, সর্দার পর্ণমল্ল, 

রঠোর হতিদান, মদ্রিপতি কালাভৃপত 

কন্থাবহবণণার ক:হরদান, বৈদলার 

চোহানবশার কেশবদান, রাঠোর 

নুকুন্দরান ও জ7মলোট এই ঘুদ্ধে নিধন 

প্রাপ্ত হন। ৬ এই পরাজণে 

আরও উদ্ভেজিত হইলেন । তিনি এবার 

অন্ধ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। 

সাগরজি নানক একটা রাঞজপুতকে বাণ! 

উপাধি দিয়া চিতারের £সংহাদনে অভি- 

যিন্ত করিলেন। এই হতভাগা সাত 

বংসর (চারে যাঁপন করিলেন কিন্তু 

কোন রাজপুত তাহার দিকে দৃকৃ্পাতও 

করলেন না! অবশেষে হদয়ের যাতনা 

অস্থির হইর। তিনি দিন্লী আভমুখে 

চলিয়া সেখানেও তাহার 

নপ্তার হইল না| জাহাঙ্গীর তাহাকে 

সভাস্থণেই যেই তিরস্কার করিলেন। এই 

অপমানে অতিশয় ব্যথিত হইরা জাহা- 

গেলেশ। 



অমরসিংহ 

ীরের সম্মুখেই উদরে ছুরিক! প্রবেশ 

করাইয়। আত্মহত্যা করিলেন । তাহারই 
পুত্র মুসলমান ধর্ম গ্রহণপুর্বক 

মহববং থা নামে পরিচিত হইয়। 

জাহালীরের প্রধান ঘেনাপতি হুইগা- 

ছিলেন! জাহীঙ্গীর তৃতীয়ার মিবার 

আক্রমণের চেষ্টা করিলেন । এদিকে 

অমরসিংহ9 নিরন্ত ছিলেন না । তিনি 

ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলি ছুর্গ মুমল- 

মানদের হন্ত হইতে অধিকার করিরা 

লইলেন | এমন সময়ে সেনাদলের চন্ক)- 

ৰ ও শক্তাবৎ নদ্দারের মধ্যে কে আগে 

সৈন্ত চালনা করিবে, ইহ নইন। বিবাদ 

উপস্থিত হইল । এবং চন্দাৎ সর্দী- 

রের। প্রথমে সৈন্তচালনা করিন্ন। আসিতে 

ছিলেন, 'এখন শক্তাবৎ সর্দারের প্রবল 

হইয়! এ অধিকার দাবা করেন। ব্াণ। 

অমরমিংহ ইহা মীমাংসার অগ্ত উপানন 

নাই দেখিরা এক কৌশন অবলম্বন করি- 
লেন। অন্তল1 তুর্গ মুনলমানদের অধি- 

কারে ছিল। তিনি বলিলেন_.-“যে দল 

আগে এই হছুর্দে প্রবেশ করিতে পারিবে 

সেই দলই প্রথমে সৈন্ চালনায় অধিকার 
পাইবে” | ইহার সুফল কলিল। অন্তন! 

হর্গ অধিক্কৃত হইল এবং চন্দাবৎ সর্দা- 

রের। যেমন পুর্াবণি এই সম্মান পাইয়। 
আসিতেছিলেন এবারও স্টাহারা সেই 

সম্মান লাঁভ করিলেন। কিন্কু শক্তাবং 

সর্দীরের এই দুর্গ অধিকার করিবার 
সময়ের জীবন দান বড়ই চমকপ্রদ! 

জীবনী-কোৰ ৬২ 

অন্তল। ছুর্গের লৌহ কবাট অসংখ্য 

লোহ শস্কুতে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং 
কোনও হস্তী মস্তক দ্বার। উহা! ভঙ্গ 

করিতে পারিতেছিল না । এই অবস্থায় 
শক্তাবং সর্দার এ শঙ্কুতে স্বীর পৃষ্ঠ 
স্থাপন করিয়। মানুতকে তাহার দিকে 

হস্তী চালনা করিতে আদেশ দিলেন। 

মানত তাহার আদেশ অনুযারী হস্তী 
চাণণ। করিতেই কবাট ভাঙ্গিয়৷ চূর্ণ 

বিচুর্ণ হই গেল এবং শক্তাবৎ সর্দারের 
মৃতদেহ ভূতলে লুষ্টিত হইল। সৈন্শ্রেণী 
নহোল্লামে হর্গে প্রবেশ করিয়া মাগল 

দৈম্কে বিনাশ কাপতে লাগিল। ৬ই- 
বার৪ সম্১ জাহাঙ্গীরের মোশল- 

বাহিশা পরাজিত হইল । তিনি ভন্ন 

পাইলেন! তাহার মনে হইল শিবার- 

পতিকে পরাজয় বঠিতে না পারলে 

তাহার মঙ্গল নাই | গেজন' এবার তিনি 
শ্বার পু পারভেজকে »ঙ্গে লইন্া স্বয়ং 
যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন । ১৬১১ খ্রীঃ 
অন্দে আরাবল্লীর ক্ষেমলগর গিরবর্ে 
রাজপুতদিগের সহিত মোগলধাহিনীর 
যুদ্ধ আরম্ত হইল : শিশল মোগল অনা- 

কিনা কয়েকট। রাজপুত সর্দারের হিক্রম 
সহা করিতে না পাঁরিয়। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
হইয়া গেল। ছত্রঙ্গ £ ইয়। মোগল সৈন 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 
রাজকুমার পারভেজ অতিকষ্টে শত্রুর 
কবল মুক্তি পাইলেন ! সমাট 

জাহাঙ্গীর ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া 

৯৮ 
কহ ৬) 



৬ও 

পারভেজের পুত্রকে সেনাপতি মহৰবৎ 

খার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন । আছিল 

এবার জগ্লী হইবেন । কিন্তু এবারও ফল 

তাল হইল না। পারভেঙ্গের পুত্র বুদ্ধ- 
ক্ষেরেই নিহত হইলেন। মহববং 9খ। 

পরাজিত হইর। পলারন কৰিলেন। 

এইবপে প্রতাপসিংহের মৃত্ার পর 

হইতে সপ্তদশবার অমরণিংহকে মোগল 

দিগের বদদ্ধে ঘুদ্ধ করতে হইগাছিল 

এবং সপ্তদরণবারই তিনি জা হহনন!- 

ছিলেন। কিছু শেষে আর পারলেন ন।। 

জাহাগাগ স্বাপ্ধ পুঙজ খরনকে বপন 

সৈহ্ছসহ অমরমিহের বিরুদ্ধে প্রেরণ 

করলেন । দার্ঘকাণ নুদ্ধ জন কিন; 

রাণার প্রধান প্রধান মেনাপাতর। 

ক্ষেত্রে প্রাণথতাগ করিরাছিলেন। সুতরাৎ 

মোগলবাধিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার 

লোক'ভাব ঘটিল এব তংফণে ১৩১৩ 

গ্রাঃ অবের দুদ্ধে রাণ। অনরসংহ পরা- 

দিত হইয়। স্মাট জাহাঙ্গীরের বণ ত। 

স্বীকার কাঁপতে বাধ্য হইলেন। তিনি 
পুর করের হস্তে রাজাভার সমর্পণ- 

পূর্বক মুনিবুত্তি অবলম্বন করিয়া 

ল-চৌঁকির গিরি গহনে প্রস্থানপৃব্বক 
জীদনের অবাশষ্ট কাণ তথায় যাপন 

করেন। তাহার ন্বান উপার ও সর্বব- 

গুণালাষ্কত নরপতি অতি অল্পই দষ্ট 

হয়। সামন্ত নরপতি ও সপ্দারেরা 
তাহাকে দেবতাঁর হায় জ্ঞান করিতেন। 

অমরজিংহ € দ্বিতীয় )-নিবারের 

গমন 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক অমরসিংহ 

রাগ! জয়মিংহ পরলোক গমন করিলে 

তাহার পুত্র দ্বিতীর অমরনিংহ ১৭০৩ 

খ্রীঃ অন্দে মিবারের সিংহামনে আরোহণ 

করেন। এই সমরে আওরঙ্গঙ্গেবের 

রাজত্বের আন্তম সময় | তাহার অত্যা- 

চারে মোগল রাজত্বের অবসান উপ- 

স্থত। ১৭০৭ গ্রা; অন্দে আওরঙ্গজেব 

পরলোক গমন করিণেন। রাজ পিংহ1- 
সন লইয়া তাহার পুজঅদে॥ মধ্যে বিবাদ 

উপস্থিত হইল। অমরনিংহ জ্যে্ঠ মোরা- 

গ্রিনের পক্গাবলম্বন করেন। জাজো। 

নামক স্থানে আঞ্রম ও মোনাজিমের 

খুদ্ধে আজিম ও তাহার পুত্র দিদারবথ্ত 

নিহত হন। নোরজৈম, শ। আলম বাহ।- 

হুর পাত নাম গ্রহণপূর্থক দিলীর মমাট 

হইলেন | এদিকে মাগনদিগের অত)- 

চারে রাজপুত নুণতিবর্গ দলবদ্ধ হইতে 

এশিলেন ! মাড়বার ও অথ্থর নৃপঠিদ্র 

ণিবারের ম.হত টৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ 

২ইএ/ছিনেন। ইহার কিছুদিন পরেই 
রাঁণা অমরসহের কম্মচারী জুবলদাদ 

পুরুম গুদের শাননকত্ঠ। ফিরৌজশ।কে 

পরাস্ত করিরা আজমীরে বিতাড়িত 

করেন। ইতিমধ্যে বাহাদুরশাহ পর- 

লোকগভ হইলেন এবং ফিরো কশিয়ার : 

সমাট হইলেন । নাড়বারের অজিতসিংহ 

তাহার সধ্তি কণ্তার বিবাহ দিয় 

নিজের সাক্ষরিত স্ধিকে অগ্রাহ্ 

করিস প্র তপতি লাভে সচেষ্ট হইলেন । 
অমর-সংহ ইহাতে কিছু মাত্র ।বচপিত 



অমরমিংহ 

হইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন 

স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর কৰিতে 

হইবে। এদিকে আগুরঙ্গজেবের মন্ত্রী 
অত্যাচারী ইনাশ্সেতউল্লা খ। ফিরোক- 

শিয়রের মন্ত্রী হইয়। হিন্দুর উপর জিজিয়! 

কর পুনঃ স্থাপন করিলেন। রাঁণা অনর- 

পিংহ ইহ। অগ্রাহ করিলেন । সুতরাং 

তাঁহার সহিত যে সন্ধি হইল তাহাতে 

জিজিয়া কর আর কথনও স্থাপিত 

হইবে পা বলিঘ। লিখিত হইল ! অমন্র- 

পিংহ একজন সুদক্ষ ও উন্নতমল) সাজ 

ছিলেন। ভারতের এই সান্বজণান 

বিপ্লব এবং মোগল রাজের অবসান 

সময়ের ঘোর অরাজকভার দধোও স্বীয় 

উন্নতি সংসাধনে বিমুখ ছিলেন না| 

তিনি পরলোক গমন কারিনে তাহার 

পুত্র সংগ্রামশিংহ মিবাঁরের দিংহাননে 

আরোহণ করেন। এই অমরাণহের 

কন্তাকে জঙ্রপুরর(জ ভরসিংহ বিবাহ 
করিয়াছিলেন। অমরের দেভিত্র 'ও 

জয়সিংহের পুত্র মাধবদিংহ | 

অমরসিংহ (তৃতীয়)_তিনি মিবারের 
রাজা ভীমনিংহের জ্যন্ঠ পুএ। ভা, 

সিংহের মৃত্যুর পরে ভিশি মিবারের 

সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

অমরসিংহু থাপা-_গুর্ধা সেনাপতি 
অমরসিংহ থাপ! ১৮০৫ শ্রী; অন্দে যমুন] 

ও শত্তদ্রর মধ্যবী বিশাল রাজ্য খণ্ডে 

গু্থাদের প্রতৃত্ব প্রতিউ্রত করিঝা 

ছিলেন। কিন্ত পরে রণজিৎনলিংহ অতি- 

জীবনী-কোব ৬৪ 

কে।শলে কাক্গাড়। ছুর্গ অধিকার করিয়' 
অমরঠিংহ থাপাঁকে 'সেই গ্বান হইতে 
বিতাড়িত করেন। 

অমরসূরী-_একভন জৈন আচার্য্য 
ও গ্রন্থকার | তিনি অন্বর চরিত্র নামক 

একথান। কথ গ্রস্থ রচনা করেন। এ 

গ্রন্থ বাত ঘটনাবলীর উপর শৈৰ 

প্রভাব পরিণক্ষিত হর । 

-ইনপি একজন বিখাত কবি 

ছিলেন । অনরুশতক নামে তাহার এক 

থান কাব কাবা আছে ! ঘাবততীয় 

কোর কাবো? মধ ইভা সব্বোতকৃষ্ট | 

ই পানি আদিরস 

শিশ্রত। [তিনি কোন্ সংগে 

মান ছিলেন, তাহা 

বার ন।। অলোক 

ভাগ সমুদয় 

শর বর্ত- 

সঠিক জানা 

কর মতে অমরু শত 

গ্রন্থথাঁলি সম্পূর্ণ তাহার রচিত নয়। 

ত"হাঁরই লাম «ইন অন্ঠান্ত অগ্রানদ্ধ 

করির। এ এনা রূচলা করেন। 

অমরেজ্দরনাথ দত্ত-প্রশিদ্ধ লাট- 

কার ও অহিনেত।। তিনি স প্রসিদ্ধ দর্শ- 

নিক শ্রীযুক্ত হারেন্ণাথ প্ত 

নহাঁশদের কলি ভ্রাতা! ভাহার পিতার 

লান দ্বারক। নথ দন্ত। ১৮৭৩ খ্রীঃ 

অন্দে ভাহার জন্ম হর । তিনি একাধারে 

আঁভুলত। ও রঙ্গালফজের পরিচালক 

ছিলেন। তার লিখিত করেকখান! 

নাটক ও প্রহ্মন আছে। “নাট্য 

মন্দির নামক একথাঁন। নাপিকপত্রিক। 

তিনি কিছুকাল প্রকাশ করিরাছিলেন। 

॥ 
গ1থ। 

এব? 2 
প। ৬৩ 



৬৫ 

তত্তিন্ন প্রসিদ্ধ করে কখানি বাঙ্গাল! উপ- 

ন্াসকে নাটকাকারে রচনা করিয়! 

তিনি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিপ্া- 

ছেন। ১৯১৬ খ্রীঃ অবে অপরিণত বন্নসে 

তিনি পরলোক গমন করেন। 

অমলানন্দ-- ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 

তিনি “বেদান্ত কল্পতরু” নামক একখান! 

দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন । ইহাতে 

বেদাস্ত দর্শনেরই মত সমর্থিত হই- 

কাছে। তিশি দক্ষিণ ভারতের অধি- 

বামী ছিলেন। অমলানন্দের গুরুর 

নাম অনুভবানন্দ ছিল। অমলানন্দর 

বেদান্ত কল্পতরু ভাষার প্রাঞ্জলতায়, 

ভাবের গান্তীর্ো এবং বিদ্যা বন্তায় অনা” 

ধারণ ছিল। “শাস্ত্র দপণ' ও “পঞ্চাদিক। 

দর্পণ নামক তাহার অপর কয়েকখানা 
গ্রন্থও আছে । তিনি বাদববংশীয় মহা- 

দেব, রামচন্তর প্রন্ৃতি রাজীর সম- 

সামন্নিক ছিলেন। 

অমিতগতি _তিনি “সুঙাষত রক্র- 
নন্দোহ” নামে একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ 

রচনা! করেন। তিনি ধনর নগরের পর- 

মার বংশীর নরপাত বাঁকৃপরির (মু) 

সনয়ে বনুমান ছিলেন। তীহার গ্রন্থ 

৯৯৪ খ্রীঃ অবে রাচত হয়। এ গ্রন্থে 

তান দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়ভূক্ত সন্ত্যাণী- 

“দের পালনীয় নিন্নমাবণী ও তৎগহ 

এ সম্প্রদায়ের দার্শনিক তরপমূহ বিস্তা- 

রিত ভাবে আলোচনা করেন। 

অমিতপ্রভ-তিনি একক্রন প্রসিদ্ধ 

৯---১৪ 

ভারভীয়-এঁভিহাসিক অনিত। 

আয়ুর্বেদ শান্ত্রবেত্বা । ত্রিশটাচার্য্যের 

পুত্র চন্ত্রাট তাহার “যোগরত্ব সমুচ্চয়* 

গ্রন্থে অমিতপ্রভের বচন উদ্ধৃত করিয়া- 

ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 

বোগশতক টাকা” 

অমিতা--তিনি শাক্যনরপতি সিংহ- 
হনুর কন্তা এবং বাজ! শুদ্ধোদলের 

ভগিনী ও বুদ্ধদেবের পিতৃন্বসা ছিলেন । 

অমিতা অতিশয় রূপবতী ছিলেন, বিস্তু 

কুষ্টব্যাধিগ্রস্ত হইয়! সকলের দ্বার পাত্রী 

হইর। পড়েন। চিকিংসাতে কোন ফল 

দর্শে নই, এজন্য তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে 

লইরা হিমালরের পর্বতগুহায় প্রচুর 

থাগ্ধপানারসহ নিক্ষেপ করিয়া আসেন। 

পর্বত গুহায় আবদ্ধ থাকিয়া! অলে।কিক 

উপায়ে তিনি রোগমুক্ত হন। দৈবাৎ 

কোল নামক একজন রানর্ষি তথায় 

উপস্থিত হইয়া অমিতার অসামান্ত রূপ- 

লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়! তাহার প্রতি আসক্ত 

হইরা পড়েন। রাজর্ষি অমিতাকে স্বীয় 

আশ্রমে লইর। যান। রাজধির ওরসে 

ও অমিতাঁর গভে দ্বাতিংশ পুত্র জন্ম 

গ্রহণ করেন। সন্তানের। পিতা মাতার 

অন্থমতি ক্রমে কপিলাবস্ত নগরে গিয়! 

নিজেবের পরিচর প্রদান করিলে, শাকা- 
গণ অতীব হট হইয়। তাহাদিগকে 
প্রচুর ধন দান করেন এবং শাক্য- 

কন্তাগণের সহিত তাহাদের বিবাহ 
দেন। অমিতার গর্ভজাত সন্তানের! 

পিতার নামানুসারে কোলিয়বংশ নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন 



অনিত্রঘাত 

অমিত্রঘাত-_ মগধরাঁজ বিন্দুসাবের 

নামাস্তর। (বিন্দুসার দেখ )। তাহার 

রাজসভায গ্রীক নরপতি দ্বিতীপ্ন টলেমী 

বেসিলিন নামক একদূতকে প্রেরণ 

করিয়াছিলেন । 

অমূল্যচরণ বস্ু--( ডাক্তার) তিনি 

১৮৬২ খ্রীঃ অন্দে কলিকাত। নগরীতে 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাঁত। 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন কৃতী ছাত্র 

ছিলেন । প্রার প্রত্যেক পরীক্ষায় 

প্রথম স্থান অধিকার করিতেন । 

১৮৮৬ শ্রী: অন্দে তিনি এম্, বি, প্ী- 

ক্ষাঁয় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা মেডিকেল 

স্কুল প্রতিষ্ঠার তিনি প্রধান উদ্োক্ত। 

এবং দেশীয় ওষধ নিলাতী উপাযে 

প্রস্তুত করিবার সর্ধপ্রথম পথপ্রদর্শক 

ছিলেন। ১৮৯৮ হ্রীঃ অন্দে তিনি 

পরলোক গমন করেন । 

অম্থতচন্দ্র--একজন জৈন গ্রন্থকাঁর 
৯০৫ শ্রীঃ অব তিনি পুরুষার্থসিদ্ধযপায়? 

নামক গ্রন্থ রচনা! করেন। দিগম্বর 

জৈন সম্প্রদায়ের পট্টাবলিতে ইহার 

উল্লেখ আছে। 

অস্বতপ্রভ-তিনি একজন প্রপিদ্ 
আমুকে'দ শান্ত্রবেত্তা ছিলেন । চন্দ্রাট 
তাহার প্রণীত “যোগরত্বসমুচ্চয়” গ্রন্থে 
অমৃতপ্রতের বচন উদ্ধত করিয়াছেন । 
কিন্ত অমৃতপ্রভের গ্রন্থ এখনও পাওয়। 
যায় নাই। 

অন্থতপ্রভা--(১) প্রাগজ)াতিষপুরের 
রাজার কন্তা অ*্রতপ্রভ৷ ন্বয়গ্ধর সভায় 
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কাশ্মীরের অধিপতি মঘবাহনকে 

বরমাল্য প্রদান করিরাঁছিলেন। মেঘ- 

বাহন দেখ। (১৫৪৯ শ্রী; অব্ব।) (২) 

তিনি ভুবনবিজরী কাশ্রীরপতি রণা- 

দিত্যের অগ্ঠতম1 মহ্ষী ছিলেন । তিনি 

অমৃতেশ্বর দেব নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা 

করেন। (৩) কাশ্মীরপতি বজ্রাদিহ্যের 

মহিষী ও জয়াপীড়ের জননী | জয়াপীড় 
পাঁপে নিমগ্ন হইরা মৃত্যু মুখে পতিত 

হইলে, তাহার জননী অনুতপ্রভ। মৃত 

পুত্রের আত্মার সদ্গতি লাঁভের জন্ত 

অমৃতকেশব নামে এক খিষুমুস্তি প্রতিষ্ঠ। 

করিনাছিলেন। 

অন্তরাও কদমবন্দে__ তিনি একজন 

বড় জশিদাঁর ছিলেন। তাঁপ্ডি নদীর তারে 

কোৌকর মন্দ নাম স্থানে তাহার হূর্গ 

ছিল। সত্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুর 

পূর্বে, মহারাষ্্রদের মধ্যে বিবাদ 

বাধাইবার জন্য, শস্তুজীর পুত্র ও শিবাজী 

ছত্রপতির ৬পৌত্র রাজা শাহুকে মুক্ত 

করিয়া দিগনাছিলেন। শাহু মুক্ত হুইপ 

ধাহাদের সাহাধ্যে রাজ্য অধিকার 

করেন। এই অমৃতরাও কদমবন্দে 

তাহাদের মধ্যে অন্ততম | 

অন্থতলাল বস্্র--তিন একজন দক্ষ 

অভিন্তো, প্রহসন ও কবিতা রচয়িভা, 

স্বদেশী যুগের বক্ত। "3 কর্মী। বৃদ্ধ 
বয়মে৪ রসিক বক্তা এবং বিদ্যালয়ের 

জন্থ সাহায্য সংগ্রাহক বলিয়া! তিনি 

পরিচিত ছিলেন । তাহার সরস বাক্য- 



৬৭ 

ছটাঁয় সকলের গ্রাণে রসধার। প্রবাহিত 
হইত | কলিকাতা বিশ্ববি্যাঁলয় 

তাহাকে “জগত্বারিনী পদক+ প্রদান 

করিয়। সম্মানিত করিয়াছিলেন। দেশের 

সামজিক, রাজনৈতিক গ্রভৃতি সমস্ত 

অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে তান একজন 

অগ্রনী ছিলেন। তিন ষ্টার খিম্নেটার 

প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্ততম । তাহার 

বিবাহুবিভ্রাট, কালাপানি, একাকার, 

সাবাস আটাশ, তাজ্জব ব্যাপার, রাজ।- 

বাহণছুর, কৃপণের ধন, প্রভৃতি সামা- 

জিক প্রহসন, হীরকচুর্ণ, ্তরুবালা, 

বিজয় বসন্ত প্রভৃতি নাটক তাঁহাকে 

সাহিত্য জগতে অমর করিয়া রাখি- 

স্াছে। তাহার বসিকতত। খুব স্বাভীবিক 

ও মর্মস্পর্শী | ১৩৩৬ সালে ৭৭ বৎসর 

বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন । 

অম্বতলাল রায়--তিনি লাহোরের 

টিবিউন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 

অন্থতাকর--১) কাশ্মীরের শে।ঙিক- 

বংশীয় নরপতি কুলকলগ্ক অবস্তীনাথের 

অন্ততম মন্ত্রী। (২) তিনি কাশ্টীরপতি 

ক্ষেমগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন । অমুহ'করের 

পুত্র উদয়গুপ্ত ও একজন মগ্থা ছিলেন। 

অম্বতানন্দ-_(১) একজন বৌদ্ধ কাব। 

তিনি অশ্বঘোব রচিত বুদ্ধচখিত নামক 
কাব্যের কয়েকটি লুঙ্ পরিচ্ছেদ নিজে 

রচনাপূর্বক যোজন! করেন। অমৃতা- 

নন্দ উনবিংশ শতান্দীর প্রথমভাগে 

বর্তমান ছিলেন । (২) একজন প্রাচীন 

ভারভীয়-এঁতিহাজিক অমোঘবর্ষ 

কবি। তিনি “নৈপালিয়-দেবতা-কল্যাণ- 

পঞ্চবিংশতিক” নামে একখান! কাব্য 

রচনা করেন। 

অন্বতোদন--মহাত্স! বুদ্ধের পিভৃব্য। 

তাহার পুত্র শাক্য পাণ্ড, | কোঁশলেশ্বর 
বিরুডঢুক কপিলাবস্ত আক্রমণ করিলে, 

শাক্যপাও্ড, পলায়নপূর্বক সপরিবারে 
গঙগাতটে আসিয়! একটা রাজ্য স্থাপন- 

পূর্বক তথায় বাস করেন। কেহ কেহ 

বলেন হুগলীর অন্তর্গত বর্তমান পাওুয়া 
শ(কাপাওু কর্তৃক স্থাপিত। 
অমোঘ বজ্ব-তিনি একজন বৌদ্ধ 
ধশ্মাচাধ্য। তাহার শিষ্যাগণ “মন্ত্র” সম্প্র- 

দান নামে খাঁত। এই সম্প্রদায় গ্রীষটায় 
নবম শতাব্দীতে জাপানে প্রবেশ করিয়। 
ধন্ম প্রচার করিয়াছিল। 

অমোঘবর্ষ-_রাষ্্নকোটের নরপতি 
তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র অমৌঘবর্ষ 

( অন্থ নাম সর্বনৃপতুঙ্গ ) ৮১৪হীঃ অব্ৰ 

হইতে ৮৭৫ খ্রীঃ পর্যান্ত ৬১বৎসর রাজত্ব 

করেন। মান্ধথেট নগরে তাহার রাজ- 

ধানী ছিল। ইহ! নিজাম রাজ্যের অন্ত- 

গত বর্তমান মালখেট। তিনি বেঙ্গী, 

অঙ্গ, বঙ্গ, মালব ও মগধ প্রভৃতি রাজ্য 

জয় করিয়। প্রভূত ধন ও যশ লাভ 

করিয়াছিলেন । তিনি স্বয়ং বিদ্বান ও 

অতিশয় বিদ্যান্থুরাগী নরপতি ছিলেন 

এবং তিনি “রত্ব মালিক” বা! 'প্রশ্নোত্বর- 

মাল” নামে একখানা ক্ষুদ্র নীতি 

গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। তিনি জৈন 



অমোঘভূতি 
চা 

ধশ্মের অনুরাগী ছিলেন এবং জিনসেন 

নামক একজন জৈন সাধুর শিশু 

ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে, পুত্র অকাল- 

বর্ষের হস্তেরাজাভাঁর সমর্পণপূর্ব্ক সন্না।স 

ধন্ম অবলম্বন করেন । দত্তীবন্ম। দেখ | 

অমোঘভূতি-তি'ন কুণিগ বংশীয় 

একজন নরপতি । যমুনার পশ্চিম দিকে 

বর্তনান “বারিয়া নামক স্থানের 'নকটে 

তাহার রাজধানী ছিল। তিনি খ্রীঃ পুঃ 

১৫* অবে বর্তমান ছিলেন । 

_ তাহার 1পতার নাম 

ত্রান্বকজি | তিনি একজন সদাশম লোক 

ছিলেন। কিন্থ তাহার পুত্র অন্থভ্ি এক 

জন অত্যাচারী সেনীপতি [ছলেন! 

মাধোজি সিন্ধিয়া তীহাঁকে মিবারে 

স্থাপন করিরা, রাণার নিকট হইতে 

অর্থ আদার করিতেন। এই ধূর্ত 
অন্বজ কে।শল করিয়া রাণা ভীম- 

সিংহের প্রধান সেনাপতি ও মন্থী 
জলিম নিংহকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন । 

অন্বর্ি আট বৎসর মিঘারে থা'কয়া 

এত অর্থ ঘঞ্চম করিয়াছিলেন যে, তাহার 

সাহাঁযো তান ভারতের একজন অগ্র- 

নায়ক বলিগা। গণ্য হইয়াছিলেন। ইতি. 

মধ্যে মাধোঁজি সিন্ধিয়া পরলোক গনন 

কৰিলে, তাহার ত্রাতুষ্পুত্র দৌলত রাও 

সিন্ধিয়! সিংহাসন অধিকার করিলেন। 

মাধোজি সিন্িরাঁর বিধব। পত্বীদের 

সহিত তাহার বিবাদ আরন্ত হইল । 

ইহার ফলে অ্জিরও ভাগ্য বিপর্ধায় 
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ঘটিল। যে সিন্ধিয়ার অনুগ্রহে তীহার 

উন্নতি, তাহাকে অমান্ত করিয়া তিনি 

একেবারে সর্বস্বান্ত হইলেন । অবশেষে 

লিন্ধিয়। তাহাকে একট। ছোট তাঁবুতে 

শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া জলন্ত উদ্ব। দ্বার 

তাহার হস্ত পদের 'অস্কুলিগুলি পুড়াইয়। 
দিলেন এবং সমস্ত ধনসম্পন্তি বাঁজেরখপ্ত 

করিলেন । যাহ অবশিষ্ট, ছিল তাহাঁও 

জলি £সংহ অধিকার করিলেন। এই 

জলিমপিংহকে এক সময়ে তিনি প্রতা- 

গিত করিরাছিলেন। এইসব ভুঃখে 

অন্বর্জ অচিন্নে দেহত্য!'গ করেন। 

অন্বটঠ )--পোক্খর সাদি 

'পুক্ষরসাতি) নানক এক ত্রাঙ্গণের শি 

অন্থচের সগ্তি ভগবান গৌতম বুদ্ধে৫ 

জা(তওন্ত সম্বঙ্ধে বিস্তৃত আলোচন! 

হর্ন । এই আলোচনার বিবরণ “দীঘ- 

নিকার? নামক পাণি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 

আছে! 

অন্্পালি- বৈশালিনগর নিবাসী 

প্রসিদ্ধ গণিকা। ভগবান গৌতম বুদ্ধ 

তাহার আম্রকাঁননে কিছুদিন বাস 

করেন। অন্পাণি বুদ্ধদেপের উপ- 

দেশে ভোগন্থখে বীতবাগা হইয়া 
তাহার সেই আম্রকানন বোদ্ধভিঙ্ষু 
সভ্বেন্ ব্যবহারের জন্ত প্রদান করেন। 
থেরিগাঁথা। নামক গ্রন্থে অন্বপালির 
রচিত একটি মনোহর দীর্ঘ গাথ। আছে। 

অন্ধরওঝ।-_মৈত্রবংশীয়্ সোল 'ওঝার 
পুত্র । তিনি সাতট। নামক বাবেন্ত্ 
ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠা ত|। 



৬৯ 

অন্বিকাচরণ মভুমদার- ফরিদ- 
পুরের প্রসিদ্ধ উকাল ও জননারক। 

তিনি সুবক্ত। ও দেশের অন্কতম সেবক 

ছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি লক্ষে 

ংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া- 

ছিলেন! তিনি স্যার স্ুরেক্জ নাঁথের 

দক্ষিণ হস্ত স্বপ্ূপ ছিলেন। ভারতীয় 

রাজনৈতিক অন্দোলনাদি বিষরে তাহার 

রচিত একখানি ইংরাজি পুস্তক আছে। 

বুদ্ধ বয়সেও তিনি দেশসেবা হইতে 

বিরত হন নাই । বাঁ ১৩২৯ সালে 

তিনি পরলোক গমন করেন। 

অন্ধিক। দেবী-তিনি আসান গ্রদে- 
শের আহমবংশীয় নরপতি শি সিংহের 

দ্বিতীয়া মহিষী। তাহ।র অন্ননাম দেও- 

পাদী। প্রথম। নহিষা কুলেখরীর মৃত্যুর 

পরে, খিবসিংহ তাহাকে ণিবাহ করিয়া 

প্রথম। মহ্ষীর গার তাহার হস্তে 

সমস্ত রান্দঙ্গমতা অর্পন করিরাছলেন। 
১৭৩৮ শ্রী; অন্দে তিনি পরলোক গমন 

করেন। শিবসিংহ দেখ। | 

অন্িক বাউঈ-ছব্রপতি 1শবাজীর 

প্রথম। স্ত্রী সইবাঈ হহতে শন্তুজী ও 

অস্বিকাবাঙী জন্মগ্রহণ করেন । তরলে 

নামক স্থানের হরপ্রিরাজে মহার্দিকের 

সহিত তাহার বিবাহ হর শিপাজা 
হরিকে জিঞ্জির নামক স্থানের শাসন, 

কঙ্ডার পদে নিযুক্ত করেন। 

: তম্মাবিষুঃ বর্ধন-_1তনি বেঙ্গীর চাণুকা 
বংশীয় নরপতি বল্লভীগণ্ড বিজন্।- 

ভারতীয়-এভিহানিক অয্িলিস 

দিতোর জোষ্ঠ পুত্র । তিনি ৯১৮ খ্রীঃ 

অন্দ হইতে ৯২৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সাত 

বৎসর রাজত্ব করেন। ততপরে তীহার 

পুত্র বিজয়াদিত্য ও বেট সামান্ঠ কয়েক- 

দিন রাজত্ব করেন। কুজবিষুবর্ধন দেখ । 

অন্মাঙ্জী_তিনি চোলবংণীর নরপতি 

রাঁজেন্দ্রচোলের কন্ঠ।। বেঙগীর চালুক্য- 

বংণর নরপতি রাজরাজ তাহাঁকে বিবাহ 

করেন! তাহার পুত্র কুল্লোতুঙ্দ দেব 

( অন্তনাম রাজেন্দ্র চোল) কাঞ্চীপতি 

রাজেন্্র চোলের দৌহিত্র | কুক্জবিষুঃ- 
বন্ধন দেখ। 

অয় (প্রথম) _তিনি প্রথমে শক নর- 

পতিদের সামন্ত নরপাঁতন্ধূপে পঞ্জাবের 

রাজা হন এবং 'তৎপরে স্বাধীন নর- 

পতি হন। তাহার মৃত্যুর পর অফ্রিলিস 

পঞ্জাবের রাজ হন। 

অয় (দ্বিতীয়)_খক নরপতদের 

সমসাময়িক পঞ্জাবের একজন রাজ] | 

প্রথম অনের পরে অগ্ধিলিস ও অরি- 

পিসের পরে দ্বিতীয় অয় রাজা হন। 

অয়ম--তিন শক নরপতি নহপানের 

মন্ত্রী ছিলেন । ততকর্তৃক খোদিত জুক্পার 
গুহালিপিতে ছচল্লিশ সংবৎমরের উল্লেখ 

আছে। (সম্ভবত ১২৪ শ্রী; অব্দ) | 

অয়িলিস-শক নরপতিদের লময়ে 
[তিনি পঞ্জাবের রাজা ছিলেন। প্রথম 

অয়ের পরে তিনি রাজা হন। তাহার 

পরে দ্বিতীয় অয় রাজ হইয়াছিলেন। 

হহারা প্রথমে শক নরপতিদের লামস্ত 



অযোধ্যনাথ 

নরপতি ছিলেন এবং পরে স্বাধীন নর- 

পতি হন। 

অযোধ্যানাথ পণ্তিত--১৮৪৭ খ্রীঃ 

অব আগ্রাতে তাহার জন্ম হন । তীহার 

পিতা পণ্ডিত কেদারনাথ সম্পদশালী 
ও সম্মানিত বণিক ছিলেন এবং কিছু- 

কাঁল নবাব জাফরের মন্ত্রীত্ব করিয়া- 

ছিলেন। মেধাবী অযোধ্যানাথ প্রথমে 

আরবী ও পাঠ শিক্ষা করিয়। পরে 

ইংরেজী অধ্যয়ন করেন এবং অবণেষে 

আইন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইরা এলাহাবধাদে 

ওকালতী করিতেন। দেশের সকল 

প্রকার নংকার্ষে তাহার অন্ুরগ ছিল। 

জাতীয় মহাদভার তিনি অন্ততম নেতা- 

রূপে স্বদেশের কাঁজ করিয়াছেন । জন- 

হিতকর কার্ধে তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার 

হায় দেশপ্রেমিক লোক সচরাচর 

দেখ! যায় না। যুক্ত প্রদেশের বাবস্থা- 

পক সভায় তিনিই প্রথম সভ্যরূপে 

মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীঃ 

অবে (১২৯২ সাল) ৫২ বংসর বয়সে 

এই জলপ্রিয় মনীষী মাঁনবলীলা সংবরণ 

করেন। 

অযোধ্যানাথ পাঁকড়াশী-তিনি 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক 

ছিলেন। সঙ্গীত রচনায় তিনি বিশেষ 

পারদর্শী ছিলেন। 

অবোধ্যাপ্রসাদ-- তিনি ঝান্সির 

জীবনী-কোষ ৭6 

ছিলেন | সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে 

বিদ্রোহী দিপাহীর৷ রাজ্যে প্রবেশ করিলে 
রাণী অবোধ্য। প্রসাদকে দিয়া কাণ্তান 

গর্নের নিকট বলিয়া পাঠাইঞ্জাছিলেশ 

যে, তিনি আদেশ পাইলে এই বিপদ 

কালে তাহাদের সাহায্যের জন্য ঠাকুর 

জাতীয় সৈন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন। 

কাণ্তান গর্জন উত্তর দিয়াছিলেন 

আমরা আপনাদের সাহাবা গ্রহণের 

ইচ্ছা করিনা । আমাদের ণিষয় না 

ভাবিয়া আপনার! আত্মরক্ষার চেষ্টা 

করুন।” ইহ!র কিছু কাল পরেই উন্মত্ত 

সিপাহার। ঝান্নীর সমন্ত ইউরোপীর- 
গণকে হত্যা করে। 

অযোধ্যারাম সেন__ 1১) ঢাঁকা 

গলার অন্তর্গত বিলদারিনীয়া গ্রামে 

লাল। বানপ্রপাদ বান করিতেন । তিনি 

তৎকালে বিক্রমপুর পরগণার একজন 

প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তীহার কনিষ্ঠ 

পুর বাঁমগতি সেন একজন স্ুকবি 

ছিলেন। তাহার কন্তা আনন্দমন্্_ীও 

পিতার কধিত্ব শক্তি ও পাগিত্যের 

উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন | পননগ্রাম 

নিবাদী অযোধ্যারাম সেনের সহিত 

১৭১১ শ্রীঃ অবঝে আনন্দময়ীর বিবাহ হয়। 

অযোধ্যারাম সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। আনন্দমন্ী ্থীয় খুলতাত 

জয়নারারণ সেনকে “হগ্লীল।” গ্রন্থ 

রচল। কালে বিশেষ সহায়তা করিয়া 
বাণী লক্মীবাইএর একজন কর্মচারী | ছিলেন। উক্ত গ্রন্থে আনন্বমমীরও 
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অনেক কবিত। সন্নিবি্ আছে। (২) 

“শিশুবে ধক" গ্রন্থে এক অধোৌধ্যারামের 

রচিত “গুরুদক্ষিণা, নামক কবিত। অতি 

ত্বপূর্ববক পঠিত হইত। এই কবিতাটি 
অতি প্রাঞ্জল ও হৃদগ়গ্রাহী। হছুঃখের 

বিষয় তাঁহার অন্য পরিচয় ছুপ্রাপ্য। 

অযোধ্যারাম কবিচক্দ্র- গ্রন্থ রচ- 

ধিতা। তিনি “গঙ্গার বন্দনা নামক 

কবিত। গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 

তাঁহার রচিত “সত্যনারায়ণ কথা, 

'দাতাকর্ণ এ “গুরুদক্ষিণা” প্রভৃতি 

গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। 

অযোপ্যারাম গোস্বামী তাহার 
ডাক নাম আগুগোসাই | তাহার বাঁস- 

স্থান হালিসহরের সন্নিকট কুমারহট্র 

গ্রাম । কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেনও এ 

গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। আছু গোসাই 
ংসারানাসক্ত বৈষ্চব কণি। কৃষ্ণচন্দ্র 

রাজ! হালিসহরে গমন করিলে, রাম- 

প্রসাদ 'ও অযোধা'রামকে আনাইফ়া 

উভক্বের গানের লড়াই শ্রবণে অতিশয় 

আনন্দ করিতেন। তাহাদের 

গানের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রকৃতই উপ- 
ভাগা ছিল। রহ্না কবিত। ও সঙ্গীত 

রচয়িত। হিনাবে আঙ্ুু গোসাইয়ের 

কৰিত্ব প্রতি অনন্সাধারণ ছিল। 

অবোধ্যারাম মিত্র- বিখ্যাত প্রত্- 
তন্ববিদ রাজ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্ব 

পুরুষ । তিনি বাঙ্গণলার নবাবের অন্ু- 

গৃহীত দেওয়ান ছিগেন। নবাব তাহাকে 

লা 

ভারভীয়-এতিহাসিক অরাড় ক 

“রায় বাহাদুর? উপাধি প্রদান করেন। 

তাহার পুত্র রাজ। পীতাশ্বর মিত্র | তিনি 

দিল্লীর সম্ট শাহ আলমের একজন 

সেনাপতি ছিলেন । 

অরণ্য-_দশনামী সন্গ্যাসীদের অন্ততম 

হস্তামলক, শঙ্করাচার্য্ের অন্থতম শিষ্য 

ছিলেন। এই হস্তামলকের শিষ্য বন 

ও অরণ্য । গোবদ্ধীন মঠে বন ও 

অরণ্যের শিষ্য প্রণালী প্রচলিত আছে। 

অরনাথ- তিনি অষ্টাদশ অতীত জৈন 

তীর্ঘস্কর! হস্তিনাপুরের ইক্ষাকুবংশীঘঘ 
রাজা সুদর্শনের পত্তী দেবীর গ্ভে 
তাহার জন্ম হয়। তিনি গঞ্জপুরে সন্ন্যাস 
অবলম্বন করেন এবং শমেত শিখরে 

'বর্ভমান পার্খবনাঁথ পাহাড়) নির্বাণ লাভ 

করেন। তাহার গাত্র পীত বর্ণ, এবং 

নন্দ্যবর্ত চিহ্ন তাহার লাঞ্ছন ছিল। 

দিগন্বর সম্প্রদায়ের মতে তাহার লাঞ্চন 

মীন ছিল। পরশুরাম অবতার তাহার 

সময়ে বত্তমীন ছিলেন । 

নেপালের একজন রাজা । 

কাশ্মীরের দিখ্বিজয়ী অধীশ্বর জয়াপীড় 
নেপাল আক্রমণ করিতে যাইয়া অর- 

মুড়ি কর্তৃক বন্দী হন। পরে জয়াপীড়ের 

মন্ত্রী দেবশন্শার আত্মবিসঞ্জনে তিনি 

মুক্তিলাত করিয়া নেপাল বিধ্বস্ত করেন 

ও অরমুড়িকে বিনাশ করেন। 

অরাড় কালীম €(আরাড় কালাম ) 
_গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক একজন 

আবক সন্গ্যাসী। তাহার তিন শতাধিক 



জীবনী-কোষ 

শিষ্য ছিল। বুদ্ধদেব গৃহত্যাঁগ করিয়া 

কিছুদিন তাহার আশ্রমে অবস্থান 

করেন। একবার তিনি তাহার শিখ্য 

হইবার ইচ্ছ। ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, 

কিন্ত পরে এইস্থ।ন ত্যাগ করিয়া! চলিয়। 

যান। বুদ্ধদেব দেখ। 

অরিট্ঠ (অরিষ্ট )- শ্রাবন্তী নগরী 

নিবাণী জনৈক বোদ্ধ ভিক্ষু । তিনি 
শকুনি শিকারী ছিলেন। কোনও সময়ে 

দর্ব,দ্ধিবশতঃ তিনি ভগবান্ বুদ্ধের 
উপদেশাবলীর বিকৃত বাাখ্য। প্রচার 

করিতে থাকেন। অন্থান্থ ভিক্ষুগণ নিষেধ 

করিলেও তিনি তাহাদের কথায় কর্ণ- 

পাঁত করেন নাই। তখন অপর ভিক্ষুগণ 

ৰাধ্য হুইয়! সমুদয় বিষয় তগবান্ বুদ্ধের 

গোচরে আনয়ন করেন এবং তিনি 

সজ্বের নিয়মানুবন্তিতা ও পবিত্রতা 

রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া শাস্তি প্রদান 

পূর্বক তাহাকে সঙ্ঘ হইতে বহিহ্কৃ'ত 
করিয়! দেন। 

অরিমত্ত__ তিনি আসামের ধর্মপাল- 
বংশীয় শেষ নরপতি রামচন্দ্রের পুত্র । 

কথিত আছে গ্ামচন্ত্রের রূপবতী পত্বা 

ব্রহ্মপুত্র নদের সংযোগে অগ্রিমন্তকে 

লাভ করেন। অরিঘত্ত মুগরা! করিতে 

যাইয়া! মৃগ ভ্রমে রামচন্দ্রকে হত্যা 
করিয়াছিলেন। এই পিতৃহত্যার পাপ 
স্থালনের জন্য তিনি থে বিবিধ উপায় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে 

অনেক কাহিলা কথিত হইয়! থাকে। 

৭২ 

তিনি একটা নৃতন রাজ্য স্থাপন করিয়া! 
কামরূপ জিলাঁর বৈদরগড় নামক স্থানে 

রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও 

তথায় সম চতুক্ষোণ চারি মাইল দীর্ঘ 
একটা বাঁধ দৃষ্ট হইয়া থাকে । কাম্তা- 
পুরের (বর্তমান কোচবিহার) রাজ] 

ফেস্গুঘ্না অরিমত্তের রাজ্য আক্রমণ 

করেন এবং অরিমত্তের স্ত্রী রত্বমালার 

সাহায্যে অরিমত্তকে পরাজিত ও নিহত 

করেন। পরে তিনি বত্বমালাকেও 

স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসের কার্ধয করার 

জনু' বধ করেন। অরিমস্তের পুত্র রত্ব- 

সিংহ পরে ফেব্গুয়াকে পরাস্ত করিয়া 

বধ করেন । জঙ্গালবলনু নামে অরি- 

নত্তের অন্ধ এক পুত্র নয়াগাং জিলায় 

বাঁজত্ব করিযাছিলেন। সমুদ্র নামে নর- 

পতি অরিমন্তের এক মন্ত্রী ছিলেন। 

তাহাঁহইতেই আনামের বারভু ইয়াদের 

উদ্ভণ হয়। 

অরিসিংহ-__( ১) দ্বিতীম্ম প্রতাঁপ- 
সিংহের পুত্র রাজধিংহ রাজা হইয়া, মাত্র 

সাত বৎসর চিতোরে ঝাজত্ব কাররা- 

ছিলেন। তাহার পিত 7 অরিপিংহ তাহাকে 

অন্তায়রূপে পিহত করিয়া ১৭৩২ খ্রীঃ 

অকে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

সিংহাসনে তাহার কোন দাবী ছিল ন। 
তিনি যোঁড়শ্জন প্রধান সর্দারের মধ্যেও 

ছিলেন ন! | তাহার স্থান তাহাদের নিয়ে 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল। ইহ! ছাড়! অরি- 
সিংহের ম্বভাব৪ অতি কর্কশ ছিল। 



ও 

এই সকল কারণে সর্দারের! বিদ্রোহী হন 

এবং রতনসিংহ নামে জনৈক ব্যক্তিকে 

রাজসিংহের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়। 

ঘোষণা করেন। অচিরেই ছুই দলে 

যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথমে রাঁণ! 

অরিসিংহ জয়লাভ করেন কিন্ত পর 

মুহূর্তেই তাহার পরায় হয়। মাধোজি 

সিন্ধিরা রতনসিংহের পক্ষ অবলম্বন 

করিয়াছিলেন । এক্ষণে পিদ্ধিঘা 

চিতোর আক্রমণ করিলেন। এই 

সদরে অমরচাদ বারোনা নামক এক 

বণিক মন্ত্রী ও সেনাপতির বুদ্ধি- 

কো।শলে রাঁণ। অরিষিংহ জী হই- 

লেন। কিন্তু ইহীর অল্পনকাল্পদেই তিন 

হর রাজকুমার অভজিতসিংহের হস্তে 

নিহত হইলেন । অতঃপর অরিসিংহের 

পুত্র হাঁমির ১৭৭২ শ্রীঃ অরে মিবারের 

সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । (২) 

চিতোরের অধিপতি রাণ। লক্ষ্মণসিংহের 

দ্বাদশ পুণের মধ্যে তিনি সব্ধজো্ 

ছিলেন । দেখীর আদেশে দ্বাদশজন 

চিতোরের রাজ সুদ্ধে মন্তক প্রদান 

করিতে প্রস্তুত হন। তন্মধ্ে, তিনিই 

প্রথম রাজ। হইয়। মস্তক প্রদান 

করিতে সম্মত হন। তদনুসারে তিন 

দিন রাঁজাশাসন করিয়া! চতুর্থ দলে 

তিনি সম্রাট আলাউদ্দিন িপ্জির 

বিপুন সৈম্ত বাহিনীর সহিত যুদ্ধ 
'করিয়! সমর শবায় শফন করেন। এই 
অরিসিংহ মৃগন্ন] করিতে যাইয়! চন্দামু- 

অর্চট 

কুলের এক নিঃস্ব রাজপুতের অসামান্ত 

বীর্য্যবতী ও রূপবতী কণ্তাকে বিবাহ 

করিয়াছিলেন । তীাহারই গর্ভে চিতো- 

রের উদ্ধার কর্তী বীরবর হামিরের 

জন্ম হয়। হামির দেখ। (৩) একজন 

প্রাচীন কবি। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ *তা- 

ত্বাতে বর্তমান ছিলেন। তদ্রচিত 

কাব্যের নাম "ম্থকৃত সংকীর্ভুনঃ | উক্ত 

পুর্তক খানি ১৮৮৯ শ্রীঃ অন্দে 09৫0+46 

131010101 করুক সম্পাদিত হয়। (৪) 
“কাব্য কল্পলতা”নামক একখানি গ্রন্থের 

অন্ধতম টাঁকাঁকার। তিনি ত্রয়োদশ 

শতাবীতে বর্তমান ছিলেন। 

অরুণ- একজন জ্োঁতিয শাস্্রের 

গ্রন্থকার। কথিত আছে, তিনি কুর্য্ের 

নিকট এই গুহ বিদ্য। অধ্যয়ন করেন। 

অরুণ দত্ত--একজন আমুর্কেদ শাস্ত্র 

বেত্তা। তাহার পিতার নাম মূগাঙ্ক দত্ত। 

তিনি বাগভট প্রণীত অষ্টাঙ্গ হৃদয় 

সংহিত*র “সর্বাঙ্গন্থন্দর নামে এক 

টাকা রচনা! করেন। তিনি “সুশ্রতেরও, 

একখানি টীক। রচনা করেন। 

অর্থমিত্র বা অর্ধমিত্র-উত্তর পঞ্জাব 
প্রদেশের একজন রাজা । সম্ভবতঃ ৩৯, 

শ্রী; অনে? তিন বর্তমান ছিলেন। তিনি 

পারস্যপতিকে কন্া সম্প্রদান করিয়া 
উহার সামন্ত নৃপতিরূপে রাজত্ব 

করিতেন। 

অচ্চট-_কাশ্দীর দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ 
নৈয়ারিক প্ডিত। তিনি পরে বৌদ্ধ- 



অর্জনি বেগম 

ধর্ম গ্রহণ করেন এবং “হেতুবিন্দু 

বিবরণ, নাম দিয়া ধর্মকীত্তির “হেতু* 
বিন্দুঃ গ্রন্থের একখানি টাক প্রণয়ন 

করেন। এই গ্রন্থ চাঁর পরিচ্ছদে 
বিভক্ত, বথা-ন্বভাণ, কাধ্য, অন্প- 

লব্ষি ও যড্লক্ষণ ব্যাখ্যা | এই গ্রন্থের 

শেষ ভাগে লিখিত আঁছে বে অচ্চট, 

ধর্মকীত্তির গ্রন্থ রোপণ করিয়া যে ফল 

উৎপন্ন করিলেন, মূর্খেরাও উহার রসা- 
স্বাদ করিতে সমর্থ হইবে। ৮৪৭ খ্রীঃ 

অন্ধের পর তাঁহার আবিাব কাল 

নিপ্পিত হ॥। জেন দার্শনিক গুণরত্ব- 

সুরী ১৪০৯ শ্রীঃ অন্দে, স্বীয় থিড্দর্শন- 

সমুচ্চয় বৃত্তি” গ্রন্থের বৌদ্ধদর্শন পরি- 
চ্ছেদে অর্চট প্রণীত 'তর্কটাকাঁর উল্লেখ 

করিয়াছেন । ১১৮১ শ্রীঃ অবে বত্বপ্রভ- 

সুরী নামক অপর একজন জৈন দার্শ- 

নিক স্বীয় “স্যাদ্ধাদ রত্ৰাবতারিক' 
গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে অচ্চটের নাম 

উল্লেখ করিয়াছেন। 

নাম ধন্মোতরাচাধ্য | 

অর্জনি বেগম-- রাজকুমার শাহরি 
য়ারের কন্তা | শাহরিয়ার নুৰ্জাহানের 

(মিহির উন্নিসা) পূর্ব পক্ষের কন্ঠাকে 

বিবাহ করেন। অর্জনি বেগম মিহির 

উন্লিসারই গর্ভজাত সন্তান | 

অজণভর- প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত 
আধ্যভট্র, আরবীরগণের নিকট অর্জ- 
ভর নানে খ্যাত ছিলেন। আর্যভট্ট 
দেখ। 

"কোষ 

অর্চটের অপর 
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অজ্ভ্ুন--(১)কাঁশ্বীরাধিপতি সংগ্রাম 
রাজের একজন কর্মচারী । মন্ত্রী তুঙ্গের 
বিদ্রোহ 'ও নিধন কালে তিনিও নিহত 

হন। (২) কাঁশ্মীরপতি রাঁজ! উচ্চলের 
সেনাপতি ভীমাদেবের সহচর । (৩) 
চতুর্থ শিখ গুরু রাঁমদাসের পুত্র । রাঁম- 
দাসের পৃথীচাঁদ .ও মহাঁদেও নামে 
আরও ছুই পুত্র ছিল। ১৫৮১ খ্রীঃ 

অবে' পিত। রামদাসের মৃত্যুর পর তিনি 

গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। গুরু অর্জুন 

একজন বিদ্বান ও জ্ঞানী লোক ছিলেন । 

গুরু নানকের বাণী জীবন ও সমাজের 

কেখন অবস্থায় কিরূপ ভাবে কার্যোপ- 

যোগী হইতে পারে, (তিনিই প্রথম তাহা! 

অনুধাবন করেন। অমৃতসহরই ত্তাহা- 

দের প্রধান মিলন স্থান ছিল। তাহার 

সময়ে অনৃতসহর একটা সামান্ত স্থান 

ছিল, এখন ইহ1 এক বহু জনাকীর্ণ 

নগর এবং তীর্ঘস্থানে পরিণত হইয়াছে। 

অঞ্জুন পূর্ববন্তী গুরুগণের উপদেশ 
সংগ্রহ করিয়। গ্রন্থের আকার দান 

করেন। তাহাঁরই সময়ে গুরুকে বার্ষিক 

দক্ষিণ দিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয় এবং 

শিখগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়! 

ধশ্মপ্রচার ও ব্যবসার বাণিজ্যে লিপ্ত 

হইতে আর্ত করে। চণ্ড নামক এক- 

জন বাদশাহী ব্রাক্মণ কশ্ধচানীর প্ররো- 

চনায় দিল্লীর বাদশাহ তাহাকে বন্দী 

করেন। কারাগারের অত্যাচারে ও 

কষ্টে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 



৭৫ 

অর্জুনের মৃত্যু সময়ে তাহার পুত্র 

| হুরগোবিন্দের বয়ন এগার বংসরেরও 

কম ছিল। সেই জন্ত একদল শিখ তাহার 
ভ্রাতা পৃথথীচাদকে গুরু বলির! গ্রহণ 
করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ শিখই, 

বালক হরগোবিন্দকেই গুরু বণির 
মানিয়া লইলেন। ১৫৫৩ খ্রীঃ অন্ধে 

অজ্জুনের জন্ম হয়, এবং ১৬০৬ খ্রীঃ 

অবে তাহার মৃত্যু হয়। (৪) উত্তর 
ভাঁরতের চক্রবন্তী সমাট হর্যবদ্ধনের 

(অন্য নাম শিল।দিতা) মন্ত্রী। সমাট হর্ষ- 

বদ্ধনের মৃত্যুর পর তিনি বলপুর্বক 

থানেশ্বরের সিংহাসন অধিকার করিয়া 

ছিলেন। এ সমরে চীনপতি “উয্লাং 

হিউয়েন সি” ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন 

এবং অজ্ঞুনকে বন্দী করি চীনদেশে 

লইয়া যান । সম্রাট হর্যবদ্ধনের সহিত 

চীন সম্রাটের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। 
চীন সম্রাট ইতিপুর্বরবে ৬৪৩ খ্রীঃ অবে 

একবার দূতের দ্বার! হর্ষবদ্ধীনকে উপহা- 
রাি প্রেরণ করিরাঁছিলেন এবং হর্ষ, 

বদ্ধনও তদন্ুর্ূপ উপহাঁরাঁদি প্রেরণ 

করিয়াছিলেন। ৬৪৬ শ্রীঃ অবে চীন 

সম্রাট আবার দূতমহ উপহার (প্রেরণ 

করেন। কিন্তু তাহার! মগধে আসি- 

বার পুর্কেই হর্ষবদ্ধন মৃত্যুমুখে পতিত 

হন। অজ্ঞুন হর্ষবদ্ধনের মৃত্যুর পরে 
থানেশ্বরের সিংহানন আধকাঁর করেন 

এবং চীন দূতের সঙ্গীয় অশ্বারোহী দিগকে 
ও দৈম্তকে বধ করিয়া উপহার গ্রহণ 

ভারতীয়-এভিহাসিক অর্জন দাস 

করেন। দূত ও তাহার সহগা মীগণ 
অতকষ্টে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। 

চীন সম্রাট ইহার প্রতিশোধ লইবার 

জন্য এক পরাক্রান্ত সৈন্য বাহিনী 
প্রেরণ করেন। তাঁহারাই অজ্ধুনকে 

পরাজিত 'ও বন্দী করিয়া চীনদেশে 
লইর। বান। এই অজ্জুনই গৌড় বঙ্গের 

আঁধপতি শশাঙ্ককে যুদ্ধে পরাজিত 

করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়! 

ছিলেন। (৫৫) কান্তকুক্জের অধীশ্বর 

রাঁজপাঁল, গজনীর সুলতান মামুদের 

সহিত সুদ্ধে পরাজিত হইলে, সুলতান 

মামুদ তাহাকে আশ্রগ্ন দিয়! স্বীর রাজ্যে 

পুন; স্থাপন করিয়াঁছিলেন। চন্দে্ল- 

বাজ গণ্ডের পুত্র বিদ্ভাধরের আদেশে 

কহুপঘাতক বংশীয় অজ্ঞুন বাঁজ্যপাঁলকে 
বধ করেন। 

অর্জভুনকোষ্ট-_- কাশ্ীরপতি ভিক্ষা- 
চরের অন্তম মন্ত্রী ও মল্লকোষ্টরের 

বৈশাত্রেয় ভ্রাতা । মল্লকোষ্ট রাগ! 

সুস্সলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া! 
বিদ্রোহী গর্গের পক্ষ অবলগ্বন করেন। 

ইহাতে সুম্সল অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়! 

স্থযোগ ক্রমে অজ্জুনকোঁষ্টকে কারা- 

রুদ্ধ করেন এবং পরে তীহাকে শুলে 

আরোপিত করিয়। বধ কবেন । 

অজ্ভন দাস বা ক্ষেপাচাদ-_ 
তিনি একজন শিখ মহাপুরুষ ছিলেন । 

তাহীর কাধ্যকলাপু বড়ই ' অদ্ভুত 

রকমের ছিল। তিনি যখন আপনাকে 



জর্জ নদাসজী 

গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিতেন তখন 
পাগলের ভাণ করিতেন । প্রকৃত পক্ষে 

তিনি জ্ঞান ও প্রেমের প্রতি মুর্তি ছিলেন। 

তিনি সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিরাছিলেন। 

সকল সাধু সন্গ্যাসীরই সংবাদ রাখিতেন। 
অনেক সাধু সন্ন্যামী বাঙ্গালা দেশের 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়েত্র কোন খবরই রাখেন 

না। কিন্ত ভিনি এই সমস্ত সংবাদ 

ভালরূপ জানিতেন। তিনি হঠযোগে 

সিদ্ধও ছিলেন। তাহার যেমন প্রথর 

বুদ্ধি, অগাঁধ পাগ্ডিতা, অনধিগম্য আধ্যা- 

আ্িকতা ছিল, তেমনি অপদ্িপীম 

লোকানুরাগও 1ছল। খ্রীঃ উনবিংশ 

শতাব্দীর শেষভীগে তিন বর্তমান 

ছিলেন। 

অর্জুন দাসজী- একজন রাজপুত 

তক্ত এবং সমর্থক সাধক । তাহার 

গান ভক্তদের মধ্যে খুব সমাদৃত। 

ভজনীয়ারা এই সব সঙ্গীত ভক্তি সহ- 

কারে গান করিগনা থাঁকেন। অস্ত্যজ 

জীবন দাঁসজী তাঁহার গুরু ছিলেন। 

তিন গোঁগালের অধিবাসী ছিলেন। 

অর্ডভুন নাথ__ুদ্রকুল বংশীয় সতা- 

নাথের শিষ্য । প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক 

শঙ্করাচীর্যের সহিত তাঁহার বিচার হয়। 

ভর্জঘুন মিশ্র-_“ভাঁবদীপ' লামক মহা- 

ভারতের টীকার রচয়িতা । তান 

কুম্ুমাঞ্জলীরও টাকা করিয়াছিলেন। 

ভাহারই বংশে পৃর্বস্থলীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 

কষ্চনাথ স্তায়পঞ্চানন জন্মগ্রহণ করেন। 

জীবনী-কোষ ৪১, 

ভক্তমাল গ্রন্থে তাহার নামের উল্লেখ 

আছে। 

অজ্গ্ভুন রাঁও-_হারবংশীয় বীরবর 
অজ্জুন রাও, ১৫৩৩ শ্বীঃ অব গুর্জর- 
পতি স্থুলতান বাহার কর্তৃক চিতোর 

আক্রমণ কালে অশেষ বীরত্ব প্রকাশ- 

পূর্বক আপনার পঞ্চশত সৈনিকসহ 
সমর শয্যার শয়ন করেন । 

অর্জুন সিংহ-_মিবারের রাণা ভীম- 
সিংহের রাজ কাঁলে তাহার সামন্ত নর- 

পাঁত চন্দাবং ও শক্তাবৎদের মধ্যে 

পরম্পর থোরতর শব্রতা ছিল। কোরা- 

বার অধিপতি অজ্জুনসিংহ চন্দাবৎদের 

পন্দীর ছিলেন । শক্তাবৎ গোত্রের 

একটা অধস্তন শাখার সংগ্রামসিংহ নামে 

এক বীর পুরুষ ছিলেন৷ ভাগিরদুগ 

চন্দীবৎগণ কতৃক অবরুদ্ধ দেখিস 

তিনি স্বীয় কুপপতি শক্তাবৎ সর্দারের 

সহায়তার জগ্ত কোরাবার পতি অজ্জু- 

নের ভূমিবৃত্তি আক্রনণপুব্ধ তাহার 

গবাদি পশু হস্তগত করিলেন। অজ্জু- 

নের পুত্জ সেলিমপিংহ সংগ্রামসিংহের 

হস্তে নিহত হন । অজ্জুন এই সংবাদ 

শ্রবণে ভরানক উত্তেজিত হুইয়1, কোর. 

বার অভিমুখে যাত্রা করেন এবং শিব- 

গড়ে উপস্থিত হইয়া, সংগ্রামসিংহের 

বুদ্ধ পিত। লাঁলজিকে ও তাহার শিশু 

পুত্রদিগকে হত্যা করেন । এই হত্যা 
কাণ্ডের ফলে চন্দাবৎ ও শক্তাবতৎদের 

মধ্যে ভীষণ বৈরীভাব জন্মে। তৎকাঁলে 



ণ৭ 

মন্ত্রী সৌমজিও নিহত হন । (২) তিনি 

প্রখ্যাত নাঁম। রাঁজ। মানসিংহের পুত্র । 

তিনি পণচ হাজার সৈন্তের অধিনারক 

ছিলেন । সম আকবর তাহাকে 

পিতাঁর সঙ্গে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। 

তাহার পিতার জীবদ্দশাঁয়ই তিনি মৃত্যু- 
মুখে পতিত হন । 

অর্দাকুর্্ণ নাথ-__নাথ পন্থীদের চু্াশী- 
জন সিদ্ধপুরুষের অন্ততম 1 অপান নাথ 

দেখ। 

অর্ধপাদ নাথ_ নাথ প্থীদের চুব!বী- 
জন সিদ্ধপুরুষের মহতম । অপাঁন 

নাথ দেখ । 

অর্ধবৃক্ষ নাথ _নাথ পন্ঠীদের টুরাশী- 
জন সিদ্বপুরুষের অন্ততন | অপান নাথ 

দেখ। 

অর্ধসব নাথ _নাথপন্থীদ্দের চুরাশীজন 
সিদ্ধপুকষের অন্ততম । অপান নাথ 

দেখ। 

অর্ধেন্দু শেখর মুস্তোফী--তিনি 
কলিকাত। রঙ্গালয়ের একজন প্রথিত- 

যশা অভিনেতা ছিলেন | অভিনয় 

শিক্ষাদান কার্য্েও তিনি অভিশন সুদক্ষ 

ছিলেন। হ্ঁন্তরসাত্মবক অভিনয়ে তিনি 

দর্শকগণের মনৌরগ্রনে অদ্বিতীয় ছিলেন 

বলিলেও অতুযাক্তি হয় না ।. বঙ্গঈদেশের 

নান। জেলার গ্রীম্য ভাষায় কথোপ- 

কথনে তাহার অনন্থসাধারণ শক্তি 

ছিল। ১২৫৮ সালের ১*ই মাঘ 

তাহার জন্ম হয় এবং ১৩১৫ সালের 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক 

২১শে ভাদ্র তারিখে তিনি দেহত্যাগ 

করেন। 

অধর্বনাথ__নাঁথ পদ্থীদের চুরাশীজন 
সিদ্ধপুরুষের অন্ততম। অপান নাথ 

দেখ। 

অর্ণব__কেশব দৈবজ্ঞ কৃত 'নাঁবপ্রদীপ' 
নামক যাত্রা গ্রন্থের টাকাকার গণেশ 

দৈবজ্ঞ, তাহার টাকায় “অর্ণব নামক 

এক জ্যোতিষ গ্রন্থ কারের উল্লেখ করিয়া 

ছেন। তাহার সম্বন্ধে ইহাঁর অধিক 

আর কিছু জাঁনা যাঁর নাঁই। 

অলংকার -কাশ্শীর রাঞ্জ জয়সিংহের 

(১১৯৯--১১৫০) মন্ত্ী। তিনি স্বয়ং 

িদ্যোৎসাহী ও জ্ঞানচচ্চার উৎসাহ- 

দাতা ছিলেন । 

অলক -_-কাশ্মীরপতি সুম্মলের সেনা- 

পতি পূর্থীহরের ভ্রাতুষ্পু্ন। অলক স্বীয় 
পিতৃপ্যের সঙ্গে রাঁজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

করিরাছিলেন | 

অলকট্ কর্ণেল, (0০19761019০) 

তনি আমেরিকার লোক ছিলেন। ১৮৭৫ 

শ্রী; অন্দে ম্যাডাম ব্াঁভাটুষ্কির সঙ্গে 

ভারতবর্ষে থিয়সফিক্যাল সৌসাঁইটা 

(তত্ব-বিগ্তা সমিতি) স্থাপন করেন, এবং 

এই সমিতির শাখা ভারতের নান! স্থানে 

প্রতিষ্ঠা করিয়া তব্ব-বিদ্ার অন্ুন্দীলন 

করেন। তিনি মুলসভার সভাপতি ও 

“থিয়সফিষ্ট” নামক পত্রিকার সম্পাদক 

রুপে আমরণ কার্য করিয়াছিলেন । 

তাহার সম্পাদকতার পত্রিকাখানি অত্তি 



অলখান 

স্ুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছিল । এই 
পঠ্রিকা সম্পাদন, ধন্মতত্ববিরষয়ে বহুবিধ 

গ্রন্থ রচনা] ও অপর নানাবিধ সংকার্ধ্য 

দ্বারা তিনি নব্যশিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদাম়ের 

মনে স্বীর ধর্মের গ্রতি অনুরাগ আনয়ল 

করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। উহার 

আপ্রাণ চেষ্টায় ও তাহার পধিত্র জীবন- 

প্রভাবে তিনি দেশের শিক্ষিত জন- 

গণের মতিগতি পরিবর্তন করিতে সমর্থ 

হইয়়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 

ছিলেন, কিন্ত হিন্দু ধর্মের ও শাস্ত্ের 

সারমন্ যাহাতে জনসাধারণের বোধ- 

গম্য হয়, তজ্জন্য আজীবন বিলক্ষণ চেষ্টা 

করিয়াছিলেন এবং তাহাতে 'মনেকটা 

মফলতাও লাভ করিয়াছিলেন । অলৌ- 

কিক ক্ষমতা বলে তিনি অনেক কঠিন 

ছুরারোগ্য ব্যাধি দূর করিতে সমর্থ 
ছিলেন। বহু রোগরগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার 

চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছে । 

এই খাষি তুল্য ব্যক্তি স্বীয় চরিত্র প্রভাবে 
আপামর সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 

করিরাছিলেন | তিনি নিরামিষাশী 

ছিলেন । ১৯০৭ শ্রীঃ অন্যে আণী বৎসর 

বয়সে স্বীয় প্রধান কর্মস্থল মাদ্রাজ 

নগরের আদিয়ার নামক স্থানে এই 

মহাআ। মানবলীলা সংবরণ করেন। 
অলখান -শগুর্জর দেশের অধিপতি ; 

কাশ্শীর পতি শঞ্করবন্ম। গুজ্জর দেশ 
আক্রমণ করিলে, অলখান ঢক নামক 

দেশটা তাহাকে, প্রদান করিয়া সন্ধি, 
৷ মন্মট দেখ। স্থাপন করেন। 

জীবনীকোব ৭৮ 

অলঙ্ক ল- তিনি পুৰ্ধের পুত্র ও পদার- 

তের পৌত্র। তিনি ক্ষীরোদা নামক 

একটা নগর স্থাপন করেন। অলম্ক,ল 

একজন বীরপুরুষ ছিলেন। সিম্ধুনদের 

তটবর্তী আটকে, মুসলমানদিগের সহিত 

তাহার একবার যুদ্ধ হইয়াছিল । তাহার 
ংশধরগণ ক্ষীরোদীর কাঁমধবঞজ নামে 

প্রসিদ্ধ। তিনি পঞ্জাবের অধিপতি ছিলেন। 

অলং সিথু--ত্রহ্ম দেশের ইতিহাসে 

লিখিত আছে যে, বঙ্গীয় পালকর বংশীয় 

কোন রাজ। ব্রদ্মদেশে আসিয়! ক্রক্গরাজ 

কনিষ্ঠের দুহিতার পাণিপ্রার্থী হন এবং 

প্রার্থনা পরিপূর্ণ না হওয়ায় আত্মহত্যা 
করেন। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 

রাঁজকন্তা একটা পুত্র সন্তান প্রণব 

করেন । পাঁলকর রাজের সহিত রাজ- 

দ্রহিতাঁর বৈধ বিবাহ না হওয়ায় পাঁছে 

দৌহিত্রের রাঁজ্যলাভে বিদ্ধ ঘটে, এই 

আশঙ্কায় নরপতি কনিষ্ঠ মহাসমারোহে 

তাহাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণ! 

করেন। রাজা! কনিষ্ঠের মৃত্যুর পর 

দৌহিত্র অলং সিথু রাঁজসিংহাসন প্রাপ্ত 

হন। ১০৮৫ খ্রীঃ অব্দে অলং সিথু আরা- 

কাঁন ও বঙ্গদেশে আগমন করেন। 

১১৩ খ্রীঃ অব্যে তিনি বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ 

মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। তিনি 

স্বীয় পিতৃকুল বঙ্গীয় পালকর রাঁজবংশে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। 

অলট € অলক, অল্লট )-কাব্য- 
প্রকাশ নামক শবশান্ত্র প্রণেতা । 



৭৯ 

সিন্ধুদেশের অধিপতি দাহিরের 

অধীনস্থ একজন সেনাপতি । তিনি 

স্বদেশে কোন হত্যা! ব্যাপারে লিপ্ত 

ছিলেন বলিয়1, পলা য়নপূর্বক সিদ্ধ 

দেশের অধিপতি দাহিরের নিকট আশ্রয় 

প্রার্থন। করেন | দাঁহির ভীহাকে 
আশ্রর দিয়! পাঁচশত সৈন্যের অধিনায়ক 

পদে নিঘুক্ত করেন। কিন্ত'বড়ই আ-চ- 

ধ্যের বিষয় দাহিরের দ্বারা নানারূপে 

উপক্কত হইনা'ও দাহির ধখন তাহাকে 

মোহাম্মদ বিন কাশিমের বিরুদ্ধে ঘুদ্ধ 
করিতে আদেশ করিলেন, তখন তিনি 

তীহার ন্বঞ্জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 

করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন ন|। 
অলফি দাহিরের কম্ম পরিত্যাগপুর্বক 

নানাস্থান পর্যটন করির। অবশেষে 

কাঁণন্মাগে উপস্থিত হন | দাহির দেখ । 

অলবি-একজন কবি ও গ্রন্থকার । 
১৭২৩ শ্রী; অবে' (১১৩৩ হিঃ) কাশ্মীরে 

তাহার মৃত হয়। তাহা নামান্তর 

নির তাহির। | 

অলবি খ। হোকিম)-_সমাট মোহা- 
মদ শাহ তাঁহাকে পারস্ত হইতে এদেশে 

আনয়ন করেন। তিনি একজন বিচ- 

ক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। ১৭৮৪ শ্রী: 

অব্য হিঃ ১১৬১) দিল্লীতে তাহার মৃত 

হয়। তিনি “জামাউল জাবামা, 

নামে চিকিৎস! বিষয়ক একখান গ্রন্থ 
বচন! করেন । 

অল্বেরুণী--৮৯৫ শকে ( ৯৭৩শ্রীঃ) 

ভারভীয়-এঁতিহালিক জলমভ্ুদি 

তনি মধ্য এসিয়ার তুর্কিস্থানের অন্তর্গত 
খব প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 

মুসলমান ধর্মীবলম্বী ও জ্যোতিষী পণ্ডিত 
ছলে্ন। তিনি গজনির সুলতান মামু- 

দের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন। ইহার 

পূর্বেই তিনি গ্রীক ও সংস্কৃত জ্যোতিষ 
শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ভারত 

রে আসিয়া তিনি পুরাণ, দর্শন ও 

জ্োতিৰ শানে আরও পাগ্ডিত্য লাভ 

করেন। জ্যোতিষেই তাহার বিশেষ 

অনুরাগ ছিল। তিনি তাহার “ভারত 

বিবরণ, গ্রন্থে বু ভারতীয় জে]াতিষীর 

নাম করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই পরি- 
তাপের বিষন্ব এই সমুদয় জ্যোতিষীর 

অনেকের গ্রন্থ এখন ছুশ্রাপায ব! 

অপ্রাপ্য হইন্ীছে | 7). 92119, অল্- 

বেরুণীর গ্রন্থের জর্মন অনুবাদ করিয়া 

ছেন। ইহারই ইংরেজী অন্ুবাঁদ 

4৯1-13011710175 10019, ১০৩৮ ত্রীঃ অবে 

অল্ বেরুণীর মৃত্যু হয়। 
অল্বোর (41197, 0০006)--তিনি 

গোয়ার পর্তুগিজ শাসনকর্তা ছিলেন। 
মহারাজ শস্ভুজী ১৬৮৩ খ্রীঃ অবে 

তাহাকে পরাস্ত করিয়শাছিলেন। 

অল্মস্ুদি_-তিমি একজন আরব 
দেশীয় ভ্রমণকারী। ৮৫১ শ্রী: অবে 

তিনি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আগমন 

করিয়াছিলেন। তিনি কনৌজের রাজা 
মিহির ভোজের অসাধারণ ক্ষমতার 

বিষস্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্তীত 



অলর্ক , 
৪০ পা 

তীহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে আমাদের 

অনেক সামাজিক বিষয়ও অবগত হওয়! 

যাযস়। তিনি লিখিয়াছেন_ ত্রা্ষণ জী 

পুরুষ উভয়েই উপবীত ধারণ করিতেন। 

অলর্ক-__কাশীর রাঁজা। তাহার পিতার 

নাম বংসরাঁজ ও মাতার নাম মদালসা ! 

মাত! ধন্মপরার়ণা এবং তত্বজ্ঞাশ সম্পন্ন 

ছিলেন। জননী পুন্তকে ব্র্ষাজ্ঞান শিক্ষা 

দিনাছিলেন। অলর্ক যোগ বলে রিপু 

দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ- 

কাল শান্তিতে রাজত্ব কিয়া পুত্রের 

হস্তে রাজ্যভার সনর্পণপূর্ধক যোগ্বলে, 

দেহত্যাগ করেন । 

অলিউল্লা, মৌলবী শীহ-পার, 
ভাষায় “ফতেউল রহমান? 

দিল্লীর অ.ধবাপী ছিলেন। 

অলিকুর তান শিরা__ইন্দোরে এ রাজ! 

মহলর রাও হোলকারের মন্ত্রী । তাহারই 

পরীমর্শে হোলকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে 

দণ্ডারমান হইয়াছিলেন । 

অলিমোহাম্মদ -তিনি হোদেন শাহের 

একজন বিশিষ্ট রাঁজকর্ম্মচাঁরী ছিলেন। 

তাহংব উপাধি মজলিস-উল-মক্তালি- 

মনসুর । গৌঁড়নগরের উপকণ্ঠে বিখ্যাত 

সোঁণ! মজিদ অলিমোহাম্মদ কর্তুক 

নির্শিত হইয়াছিল। ইহা! গৌড়ের 

বিখ্যাত কীন্ডিচিহ্ন এবং গৌড়ীয় স্থাপ- 

ত্যের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

অলী আল্লাহু-__তিনি দিলীর মোগল 

জীবনী-কোৰ 

অঃ 

নামক 

কুরাঁণের এক ভায্ের রচগ্িতা। তিনি" 

৮০ 

সমাট মোহাম্মদ শাহের (১৭১৯-১৭৪৮ 

বাঃ) সময়ের একজন বিখ্যাত কৰি 

ছিলেন । 
অল্প তিনি গুজ্জরপতি ভোঞ্দেবের 

অধীনে গোপাদ্রির (বর্তমান গোয়া" 

লিরর) শাসনকর্ত। ছিলেন। ৮৭৫ খ্রীঃ 

অব তিনি একটা মন্দির নিন্মীণ 
করিয়াছলেন। 

_ গিহেলোট-বংশীর নরপতি 

' ধন খোমাত্রে, পুত্র তাহার মাতা 

রাঁজ্ল, নিত লালু 

* লবধন্ধন প্রচারে ব্রতা হ্ধ, 

বংশীয় সম্রাট “ছন্দন কণিঈ” 

+ভূঁক কুন্থমপুর অধিকৃত হইলে, তথা- 

গার অধিপতি পান্ধর সর্তানুসারে অন্যান্ত 

'ঢেকনের সহিত অশ্বঘোষকেও 

দত '- অশম্ণস্ম্র প্রধান 
অল্লীম-_নাথপন্থীদের “হঠযোগ -.., 

পিক।” গ্রন্থে যে মহাপিদ্ধ চৌদ্ধজন 

নাঁথের উল্লেখ আছে । তিনি তাহাদের 

অন্ততম । 

অল্লামী -সমাট আকবরের মন্ত্রী শেখ 

আবুল ফজলের কবিজন সুলভ নাম 

ছিল অল্লামী | 

অন্লুন _বশল্মীর পণ্ি কেহুড়ের জোষ্ঠ 

পুত্রের নাম তনু ছিল। তনুর পঞ্চ 

পুত্রের মধ্যে অনুন চতুর্থ ছিলেন। 
অলুনের পুত্র দেবমি, তিরপাল, ভাওনি 
ও বাকিচে। | কিন্ত ক্ষত্রিয় হইপাও 
দেন্সির সন্তানের উষ্ট পালন বুি 
এবং রাঁকোচির সন্তানের বণিকৃ বৃতি 
অবলম্বন করিয়'ছিলেন। | 
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তাহার! যাহাতে দেহান্তে স্বর্গ লাভ 
করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা, 
ইহাই আমার প্রধান কর্তব্য । ইহা 
অপেন্ষণ উচ্চতর আদর্শ আর কোঁনও 
নৃপতি যে স্বেচ্ছায় জীবনে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! আমরা অবগত নহি। 
অশোক (কাশ্ীরপতি)--তিনি কণিফের 
পূর্ববর্তী শচীনরের মৃত্যুর পরে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 
শচীনরের খুল্লপিঙামত-ন্ঘ লন " 
ভ্িলি,, 
মল গণ্ডিস্তোত্র গাথ।, 

প্রকরণ (নাটক ), কল্পনা . 

অলঙ্কার নামক বে'দ্ধ কথাগ্রন্থ, ' 

পুস্তকও অম্বঘোষের রচিত ্ 

গাহত হয়। চীন ভাষাম্ন অশ্বথে 

পাঁচখানি এবং তিববন্থীম ্* লেন 
8. প*স।ণ অসংখ্য গৃহ 'প্রস্তত করাইয়। 

তিনি শ্রীনগর নামে একটা নগরও স্থাপন 
করেন | ইহাই কাশ্মীরের বর্তমান 
রাজধানী শ্রীনগর | তাহার সমক্ে 
শ্লেচ্ছের| কাশ্মীর আক্রমণ. করেন। 
তাহার মৃত্যুর পরে, তাহার পুত্র জলৌক 
রাজ। হশ। 

অশোক আচার্ধয- একজন বৌদ্ধ 
আচাধ্য “সামান্তদুূষন-।দকপ্রকাশিকা, 

শাঁমক ন্ায়গ্রন্থ তাহার, রচত। অসাধা- 
: প্লণ প্রতিভাশালী চন্ত্রগোমীকে তান 

ধধ্থে দীক্ষিত করেন। 
শোক বল্প-- রাজপুতানার প্রাচীন 

লট 

নাম সপাদলক্ষ, এই স্থানের রাজা । 
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০৯০ পপ সসস এ১৯ রোগ 

অশোক বল্লের খোদিত লিপি বুদ্ধগয়ার 
প্রাপ্ত হওয়। গির়াছে। তিনি দ্বিতীয় 
কণিফের সামন্ত নরপতি ছিলেন। 
অশোক মল্ল-_-একজন আরুর্বেদ শান্তর 
বেন্তা। তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

“নিঘণ্ট,সাঁর। 
অশোর- রাজপুতনার রাঠোর বীর 
যশোবন্ত সিংহের সেনাপতি ছর্গাদাসের 
পিতা। হ্র্গাদাস দেখ । 

অশ্বগ্ুপ্ত-হমালয়ের নিকটবত্তী বত্ব- 
লীয় নামক আশ্রমে পরমজ্ঞানী বৌদ্ধ 
স্থির অশ্বগুপ্ত বাস করিতেন । তাঁহারই 
গাঁশরমে প্রসিদ্ধ নাগসেন কিছুকাল বাস 

বুর(ছিলেন। 

' অশ্বঘোষ-_(প্রথম) বৌদ্ধযুগের খ্যাত. 
নামা সংস্কত কবি ও ধর্ম্াচার্য্য । তিনি 
মধ্যযুগের কালদাসেরই তুলা খ্যাতি- 
সম্পন্ন ছিলেন । বুদ্ধচরিত নামক প্রসিদ্ধ 
স্কত কাব্য তাহার শ্রেষ্ঠ কীন্তি। 

তাঁহার জীবন কাহিনী আদৌ সহঙগ প্রাপ্য 
লহে এবং তিনি বাস্তবিক কোন্ সময়ে 
প্রাহ্ভূতি হন, ত।হা এখনও পঙ্ডিতগণের 
বিচার্ধা বিষয় হইয়া! রহিয়াছে । চীন 
ও তিববত দেশীয় গ্রন্থ হইতে এবং 
একাধিক চীন পরিব্রাজকের প্রদত্ত 
বিবরণ হইতে, অশ্বঘোঁষের জীবন চরি- 
তের উপকরণ পাওয়া যায়। তিনি 
প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সমাট কণিষ্ষের সমসাময়িক 
ছিলেন, ইহাই একরপ স্থিরীকৃত হুই- 
যাছে। পার্থ ও পর্ণঘশ নামে তীঁহার 



অন্বঘোষ 

বৌদ্ধসাহিত্যে যে সকল প্রধান: প্রধান 
ববৌদ্বধর্্াচার্য্যের উল্লেখ আছে, তীহা- 
দের মধ্যে পার্থ ও পূর্ণযশকে অশ্ব- 

ঘোষের পূর্ববর্তী এবং নাগার্জুন ও 
আর্ধ্দেবকে তাহার পরবতী বলিয়া 

বর্ন! কর হইয়াছে । তিনি খুব সম্ভব 
ব্রাহ্মণ বংশোত্তব ছিলেন এবং বৌদ্ধমত 

গ্রহণ করিবার পূর্বে, ব্রাহ্মণ কুলোচিত 

শিক্ষাদীক্ষ! লাভ করিয়াছিলেন । ধর্মমাস্তর 

গ্রহণের পর তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্মের 
সর্ধাস্তিবাদ মতাঁবলম্বী ছিলেন বলিয়া, 

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন | “বুদ্ধ- 

ভক্তিবাদও প্রধানতঃ তিনিই প্রচার 

করেন বলিয়। অনুমিত হয়। তাহার 

জন্ম স্থান লইয়াও মতভেদ আছে এবং 

সেই সংশ্রবে প্রধানতঃ অযোধ্য। 

(সাকেত ) কাশী ও পাটলিপুত্র এই 
তিনটি স্থানের নাম উল্লিখিত হইর। 

থাকে । তাহার পিতার নাম অন্ঞাত, 

মাতার নাম স্ুবর্ণাক্ষী বলিয়। জানা 

যায়। চীনদেশীন্ন গ্রন্থে বল! হইয়াছে 

ষে, অশ্বঘোষ সম্রাট কনিষ্ষের চিকিৎসক 

ছিলেন । তিববতীয় ভাষায় লিখিত অশ্ব- 

ঘোষের জীবনীতে পাওয়! যায় যে, তিনি 

অতি নুগায়ক ছিলেন এবং সুমধুর 

সলীতাবলীর বচন! করিয়।, দেশে দেশে 

গান করিয়া বেড়াইতেন। বুদ্ধ চরিতের 

ঘে তিব্বতীয় অনুবাদ আছে, তাহার 
শেষাধশে এবং * বস্ুবন্ধুর জীবনীতে 

জীবনী-কোষ 

ছুইজন আচাধ্য ছিলেন। চীন দেশীয় 
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পাওয়। যাঁয় যে, অভিধর্্মবকার কাত্যায়নী 

পুঞের আহ্বানে অশ্বঘোষ গান্ধারে 

(বর্তমান কাবুল) গমনপুর্বক কাত্যা- 

ম্ননী-পুত্রকে অভিধর্মের “মহাবিভাষা” 

নামক টীকা রচনায় সাহাযা করেন! 

*হিউয়েল সাউ”র ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে 

গান! যায়, সম্রাট কনিক্ষের রাজত্বকালে 

এ মহাগ্রন্থ রচিত হয়। বেদ্বধর্ম গ্রহণ 
করিবার পর, অশ্বঘোষ প্রধানতঃ কুসুম 

পুরে (পাটদ্ি “বঅথবা পাটন1) অব- 
স্থানপূর্ক'; নবধন্ম প্রচারে ব্রতা হর, 

যুরেচী 'বংশীর সম্রাট “ছন্দন কনিষ্ঠ 

স্দঁক কুম্থমপুর অধিকৃত হইলে, তথা" 
সার অধিপতি সংন্ধর সর্তানুনারে অন্তান্ত 

উপটোকনের সহিত অস্বঘোষকে ও 

প্রদান ক্রেপ। ...অহকা?র প্রধান . 

রস্থ “বুদ্ধ চরিত” বাস্তবিক কত বর্ণে 
শেষ হইপাছিল, তাহা সম্যক জানি- 

বার উপাদ্ধ নাই। চীন ও তিববতীয় 

ভাষায় অনুদিত বুদ্ধ চরিত অষ্টাবিংশ 
সর্গে সমাপ্ত, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে সপ্ত- 

দশের অধিক সর্গ পাওয়া যায় না।; 

ইহার মধ্যেও প্রথম তেরটি সর্গই 
প্রাচীন ও প্রামাণিক বালয়। গৃহিত । 

অপর চারিটি সর্গ অত্যন্ত আধুনিক। 
ঘ্বীঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 

অমৃতানন্দ নামে এক পণ্ডিত, ত্র ৯' 
সর্গ রচন! করিয়া, মূল গ্রন্থের সাঁহও : 
যোজনা করেন। অমুতানন্দ স্বয়ংই 
ইহ স্বীকার করিয়াছেন। মহামন্থো 
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পাধ্যায় হরপ্রপাদ শাস্ত্রী নেপালে বুদ্ধ 
চরিতের একখানি অতি পুরাতন পুথি 

আবিষ্ষীর করেন। প্রাচীন সংস্কৃত 

উৎরুষ্ট কাব্যসমূহের মধ্যে 'বুদ্ধচরিত” ও 

যে একখানি, তদ্বিযয়ে আদৌ মতভেদ 

নাই। অশ্বঘোষের পরবর্তী অনেক 

সংস্কত কবির কাব্যে তাহার কাবোর 
প্রভাব সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। “সৌন্দর- 
নন্দ” নামে আব একখানি সংস্কৃত 

কাবা অশ্গোষের রূচত | ততিন্ন বজ- 

সুচী, গণ্ডিস্তোত্র গাথা, -শাবীপুন্র 

প্রকরণ (নাটক ), কল্পন! মন্দিতিকা, 

অলঙ্কার নামক বে'দ্ধ কথাগ্রন্থ, প্রভৃতি 

পুস্তকও অশ্থঘোষের রচিত বলিরা 

গৃঁহত হয়। চীন ভাঁষার অশ্বঘোষের 

পাচখানি এবং তিব্বতীয় ভাষার এগার 

থা।ন গ্রন্থের অনুবাদ আছে । শারীপুত্র 

প্রকরণ নাট কটির পু'থির এক খগ্ডিতাংশ 

মধ্য এসিয়ার তুফান প্রদেশে আব 

স্কৃত হয়। উহ] তাল পাতার লেখা 

ছিল | ১৯১১ খ্রীঃ অন্দে ইহা 

বালিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
অশ্থঘোষের নামান্তর মীতৃচেট বলিয়। 

কেহ কেহ বর্ণনা করেন । সম্রাট কণি- 

ফ্বের পৃষ্ঠপোষকতাদ় যে চতুর্থ বৌদ্ধ- 
মহানঙ্গীতির অধিবেশন হয়, তাহাঁতে 

আমন্ত্রিত হইয়। অশ্বমঘোষও উপস্থিত 

ছিলেন বলিয়। কোনও কোনও পণ্ডিত 

অনুমান করেন, কিন্তু এবিষয়ে এখনও 

কিছু স্থির হয় নাই। (২) চীনদেশীয় 

ভারতীয়-এঁতিহাদিক জস্থপাদ 

বৌদ্ধ সাহিত্যে এক অশ্বঘোষের নাম 

পাওয়। যায়। তিনি ধরন্মপ্রচারার্থ চীন” 

দেশে গমন করিয়াছিলেন | (৩) কুষাণ 

রাজাদের অশ্ততম সামন্ত নরপতি অখব- 

ঘোঁষ ছিলেন । সম্ভবত ১১৮ খ্রীঃ অবে 

তিনি মগধে রাজত্ব করিতেন । 

অশ্বজিও-_ সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব) গৃহস্থাশ্র় 
পরিত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ 

কৰিলে, কোঙ্িশ্য, ভদ্রজিৎ, ৰাম্প, 

মহাঁন!ম ও অশ্বজিৎ নামে পাচ ত্রাহ্ণ 

যুবক তাহার শিষ্ঞ হইপ্নাছিলেন । এক- 

বার তাহার! বুদ্ধদেবকে পরিত্যাগ 

করিয়। চলিয়া যান । পরে যখন বুদ্ধ- 

দেব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়।, ৰারাণসীতে 

ধন্মপ্রচারার৫থ গমন করেন, তখন তাহার! 

তথানন আপয়া আবার তাহার শিষ্ু 

হইরাছিলেন বুদ্ধদেব দেখ। 
অশ্বপতি- একজন ক্ষত্রিয় রাজা । 
কেকয় দেশে (বর্তমান পঞ্জাব প্রদেশে) 

তিনি রাজত্ব করিতেন। তিনি এক 

সময়ে ছয়জন ব্রাঙ্গণকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে 

উপদেশ দিয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণ 

১1৬১ ও ছান্দোগা উপানিষদে এই 

বিষয় বর্ণিত আছে। তিনি অদ্বৈতবাদী 
ছলেন। 

অশ্বপাদ-_-একজন শৈব দিদ্ধযোগী। 

তিনি কাশ্মীরপতি মাতৃগুপ্তের লম- 

সামগ্ধিক ছিলেন। তিনি স্বীয় শিষ্ত 

জরন্ত দ্বারা কাশ্মীর পতি দ্বিতীক়্ প্রবর 

সেনের নিকট সংস্কারের অনিত্যতা 



অস্থামিত্র 

সম্বন্ধে একলিপি প্রেরণ করেন। তৎ- 

ফলে রাজা সিংহাসন পরিত্যাগপূর্বক 
সন্গ্যাস গ্রহণ করেন। 

অশ্বমিত্রব জৈন ধর্খের বিরুদ্ধ মতা- 

বলম্বী অন্যতম ধর্ম্ীচার্য্য | তিনি ও 

তাহার সহকর্মীরা জৈন ধর্মাচার্য্য 
মহাবীরের জীবিত কাঁলেই তাঁহার মত 

খণ্ডন ও বিপরীত মত প্রচার করিতেন। 

তাহারা সাধারণতঃ নিণহগ (নিহৃব) 

নামে অভিহিত হইতেন । মহাবীর দেখ। 

অশ্বসেন-_প্রসিদদ জৈন ধন্মাচার্য্য 

পার্খনাথের পিত। | তিনি বারাণসীর 

একজন সম্ত্রান্ত লৌক ছিলেন। 

অশ্থিনীকুমার-_€১) প্রসিদ্ধ আঘুর্বদ 
শীস্ত্রবেত্।। তাহাঁর রচিত গ্রন্থ 'অখিনী 

কুমার সংহিতা” | (২) “রসরত্ব সমুচ্চয় 

নামক আযুর্েদ গ্রন্থের রচদ্িত। বলিয়। 

একজন অশ্িনীকুমারের নাম পাঁওয়! 

যায় । তবে কাহার৪ মতে উক্ত গ্রন্থ 

বাগ্ভটের রচিত । 

অশ্বিনীকুমার দত্ত-_তিনি বরিশাল 
জিলার বাটাজেখড় গ্রামের অধিবাসী । 

তাঁহার পিতা ব্রদ্মমোহন দত্ত মুন্সেফ- 

রূপে যখন পটুয়াখালী মহকুমাঁয় ছিলেন, 

সেই সময়ে ১২৬৩ বাংলার (১৮৫৬ 

ঘী; ২৫ শে জানুয়ারী) ১১ই মাঘ 

পটুয়াখালীতেই তীহার জন্ম হয়। 
তাহার পিত। নানা স্থানে বদলি 

হইয় স্কষ্নগরে আগমন করেন। এই 
স্থানে তিনি স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ 

জীবনী-কোষ ১৩০ 

করেন। পুণ্যক্লোক অশ্বিনীকুমার এই 
স্থান হইতেই প্রবেশিকা, এফ, এ এবং 

বি, এ পাশ করেন । পরে প্রেসিডেন্সী 
কলেজে এম এ, অধ্যয়ন করেন। ছাত্র - 

বস্থাতেই তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব সত্যান্থ্- 

রাগ বিকশিত হইয়াছিল। প্রবেশিক1) 

পরীক্ষার সময় তাহার বয়স চতুর্দশ বর্ষ 
মাত্র ছিল | সেই সময় ষোল বৎসরের 

কম বঞ্চসে পরীক্ষা দিবার রীতি ছিল ন|। 

কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সচরাঁচর যাহা ঘটে 

তাহাই হইল । অশ্বিনাকুমার নির্বিগ্গে 

পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু বি, এ, পড়িবার 

সময় উক্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, 

অশ্বিনীকুমার ক্ষুন হইলেন। মিথ্যার 

দ্বারা তাহার জীবন কলঙ্ষিত হইয়াছে 
ভাবয়!, তাহার চিত্ত গ্লানিতে পূর্ণ 

হইল। তিনি প্রথমে কলেজের অধ্যক্ষের 

নিকট ঘটনাটি জ্ঞাপন করিয়া, ইহার 

প্রতিকারের জন্ত, বিশেষ অনুরোধ 

করিলেন । কিন্ত কোনও ফলোদয় হইল 

ন। । তিনি ইহাঁতেও নিরস্ত না! হইয়। 

কলিকাতা৷ বিশ্ববিস্তালয়ের রেজিষ্রার 

সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 

রেজিষ্ীর সাহেব কিছুই করিতে পারি- 
লেন না, কারণ বিষয়টি তখন তাহার 

হাঁত ছাড় হই! গিপ়াছে। এখানেও 
কিছু হইল ন1 দেখির। তিনি মনের হুঃথে 

মাত্র চারিটি পরস। সম্বল লইর। গৃহ্ত্যাগী 

হইলেন। কিন্তু বর্ধমানে ধৃত হইয়! 

কৃষ্নগরে নীত হইলেন। ইহাতেও 



১০১ 

নিভীক সত্যনিষ্ঠ বালক নিরম্ত হইলেন 
না। এক বৎসর প্রারশ্চিত্ত স্বরূপ 

কলেজে অনুপস্থিত রঠিলেন । কৃষ্ণ- 

নগরে অবস্থান কালে ১৮ বতনর বয়সে 

তাহার পরিণর কার্ধ্য সম্পন্ন হয়| কুষ্ঝ- 

নগরে বাহার তাহার বাল্যবন্ধু ছিলেন 

তন্মধ্যে স্ুপ্রসিদ্ধি বাদী ব্যারিষ্টার 

মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, 

ব্রজেন্্র নাথ চট্রোপাধ্যার, জগদীশ 

মুখোপাধ্যায়, হাইকোটের জজ সার 

আশুতোষ চৌধুরী, এদ্, কে লাহিড়ী 
(রামতন্থু লাহিড়ীর পুত্র শরৎ কুমার 

লাহিড়ী) প্রভৃতি প্রধান ছিলেন । উত্তর- 

কালে তাহারা সকলেই কোন ন। 

কোন কারণে প্রাসদ্ধি লাভ করিয়া- 

ছিলেন। এখানেই প্রসিদ্ধ রামতন্ 

লাহিড়ীর সহিত তাহার প্রথম পরিচয় । 

অশ্বিনী কুমার এই প্রবীণ সত্যনিষ্ট 

ব্যক্তির সংএবে আপিয়। তাহার সত্য- 

নিষ্ঠা ও কর্মপ্রবণতাকে জীবনের মহান্ 
আদর্শ করিয়া গ্রহণ করিলেন। আমরা 

পূর্ব্বেই বলিম়্াছি ১৮৭৮ সাঁলে বি, এ, 

পাশ করিয়৷ অশ্বিশীকুমার (প্রেসিডেন্সী 
কলেজে এম,এ, পড়িবার জন্ প্রবেশ 

করিলেন। এই স্থানে অধ্যাপক রে 

সাহেবের (14 7১০০) তিনি অতি 

প্রিন্ন পাত্র হইলেন। যে সময়ের কথ। 

বলিতেছি, সেই সময়ে ব্রাক্মঘমাজের 

প্রবল প্রভাব । স্বর্গীয় পরমহংস রাম 

কৃষ্ণদেৰ পধ্যস্ত কেশব সেনের বক্তৃতা 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক অশ্িলীকুমার 

শুনিতে মন্দিরে উপস্থিত হইতেন । 

এই ব্রাহ্ম নেত কেশব সেনের প্রভা- 

বেই অশ্িনীকুমার পমাজ সংস্কার ও 

ছাত্র মহলে নীতি প্রতিষ্ঠার কার্যে 
লাগিয়া! গেলেন । অশ্বিনী কুমারের 

পিতাও ধন্মান্ুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহার ধন্মাচুরাগও অশ্বিনীকুমরের 

চরিত্র গঠনে ও শান্ত্রগ্রস্থাদির প্রতি 

অন্রাগবদ্ধনে কম সহায়ত। করে নাই। 

(পত। পুত্রে অনেক সময় শান্তর ও হিন্দু- 

ধন্ম সম্বন্ধে আলো চনা৷ হইত । হিন্দুধর্মের 

অবশাতি দশনে ব্)াথত হৃদ যুবক, এক 

ধম্মপভা স্থাপন কগ্সিয়া বক্তৃতা দিতে 

আর্ত কাঁখলেন। বহু লোক আকৃই 

হইল» অনেক বৃদ্ধও এই সভায় যোগ 

দিতে লাগিলেন। 

আশ্বনা কুমার ১৮৭৯ সালে এম,এ 

পাশ করিয়া এলাহাবাদে আইন পড়িতে 

যান, কিন্ত মায়ের অনুরোধে কলি" 

কাতায় চলিয়। আসেন। বি,এল পরীক্ষান্গ 

উত্তীণ হইলেন। এই সময়ে ১৮৮১ খ্রীঃ 

অবে পরমহুংস রাম কৃষ্ণদেবের সহিত 

তাহার সাক্ষাৎ হয় । এই নরল ধর্মপ্রাণ 

সাধুর প্রতাবও অশ্বিনীকুমারের জীবনে 
কম কাঞ্জ করে নাই । আইন পরীক্ষার 
পর তিনি কিছুদিন শিক্ষকের কাজ 

করেন। এই সময়ে রাজনারায়ণ বসুর 

সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। এই যুবক এই 

প্রকারে দেশের সর্বৃশ্রেষ্ট সাধু, মহাত্মা- 
দের সংশ্রবে আসিয়া, প্রচুর ধর্দধন সঞ্চরে 
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অধিকারী হইয়াছিলেন । পিতাঁও 
আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে তিনি কলি- 

কাঁত৷ ছাড়িয়া বগিশালে ওকাঁলতি 

করিতে আসিলেন । অনেকে তাহাকে 

কলিকাতা থাকিতে পরামর্শ দিয়া- 

ছিলেন; এমনও বলিয়াঁছিলেন যে, এই 

স্থানে থাকিলে, কালে তিনি সমস্ত 

ভারতের অন্যতম নেতা হইতে পারি- 

বেন। কিন্তু এই প্রলোভন তীহাকে 

মুগ্ধ করিতে পাঁরিল ন1। তিনি স্বীয় জন্ম- 
ভূমি বরিশালকেই কর্মক্ষেত্র বলিয়৷ 
নির্বাচন করিলেন । সেই কাঁলে বরি- 

শালের নৈতিক আবহাওয়। বড় ভাঁল 

ছিল না । তিনি প্র আবহওয়ার উন্নতি 

সাধনে সচেষ্ট হইলেন, বরিশালে আসি- 

মাই তিনি একদল ব্রা্ষঘুবকের সঙ্গে 

মিশিলেন। তাহাদের লইয়। কীর্তন 

আলোচনা! ও শান্ত্রপাঠা্দি আরম্ত 

হইল। ব্রাহ্মসমাজে নিয়ামত বক্তৃতা € 

আরম্ভ হইল। অল্লকাল মধোই তি।ন 

পুর্ব বঙ্গের কেশবচন্দ্র আখ্যা পাইলেন। 

এই সময়ে ত্রাঙ্গ প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ 

গোস্বামী মহাশম বরিশালে আগমন 

করিলেন । বরিশাল যেন ভাঙ্গির। 

পড়িল। আশ্বনী কুমার তিনজনকে 

গুরু বলিয়া-মানিতেন কেশব চন্দ্র সেন, 

বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ও পরমহংস ঝাম- 

কষ দব। 

গুকালতি অখিনীকুমীরের ভাল 

লাগিল না। ওকালাঁতি করিতে হইলে 

জীবনী-কোষ ১৬২ 

বছু মিথ্য। কথ! বলিতে হয়। সেত্বন্ 

ওকালতি একেবারে ছাড়িরা 'দলেন। 

এই সময়ে বরিশালে রমেশ চন্দ্র দত্ত 

মহাশর ম্যাজিপ্রেট ছিলেন । তিনি জিল! 

স্কুল সমিতির সভাপতি ও ছিলেন। অশিনী 

কুমারকে তিনি কমিটার সত্য করিয়া 

লইলেন এবং জিল৷ স্কুলে সকল ছাত্রের 

স্থান হয় ন। বলিয়া, তাহাকে একটা স্কুল 

স্থাপন করিতে অঞ্চরোৌধ করিলেন । 

তনি এই সুযোগে ওকালতি ছাড়িয়া 

স্কুল স্থাপন কগিলেন | শৎপরে পিতাঁণ 

মৃত্যুর পরে ১০৮৯ সালে পিতার নামে 

ব্রমোহন কলেজ স্থাপশ করেন এবং 

সুদীর্ঘ পচিশ বখসর বিনা বতনে 

তাহাত্ডে কাজ করেন। 

কম্মবোগী অশ্বিশীকুমার নিজের 

সমস্ত শক্তিকে ছাত্রদের টন্মতি কল্পে 

নিয়োজিত করিলেন । তাহাদের লইয়া 

কয়েকটা দল গঠন কৰিলেন । এক 

একটা দলের এক এক প্রকার কাজ 

নির্দিষ্ট হইল। ছাদের লইয়া যে 

আলোচনা হইত, তাহারই ফণ শ্বরূপ 

“ভক্তিযোগ” এুগ্োখসবতত্বর “প্রেম 

“ক্মষোগ, প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ আমরা 

পাইয়াছি। কেবল ছেলেদের জন্ত স্কুল 

কলেজ স্থাপন করিয়াই তিনি নিরস্ত 
হন নাই। ১৮৮৭ সালে মেয়েদের 

জন্ঠ স্কুল স্থাপন করিলেন। সমস্ত 

দ্লার স্ত্রীশিক্ষা গ্রচারোদেপ্তে “বার 

গঞ্জ হিতেধিনী সভা” প্রতিষ্ঠিত হইল। 



১০৩ 

এতদ্যতীত প্রচুর অর্থ শিক্ষাবিভাগের 
হস্তে দিয়! মহিলাদের জন্য 'ত্রজমৌহন 

পুরস্কারের” ব্যবস্থা করিলেন । প্র।ত- 

বংখসর ডাইরেক্টার সাহেব তাহার 

নদ হইতে এই পুরস্কার দিয়! থাকেন। 

এই সকলের সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বনী 
কুমার, ১৮৮৭ সালে স্থাপিত লোকাল 

বোর্ডের সভাপতি, মিউনিমিপ্যালিটার 

ভাইস চের়ারমা ন, চেয়ারম্যান, ডিস্রীকট 

বোর্ডের সভ্য, জনসাধারণ সভার 

( 1১6010165 4590018610 ) সভাপতি, 

মাদকত। নিবারণা সভার সম্পাদক, 

প্রভৃতি বরিশালের সমস্ত সভাসমাতর 

সহিত যুক্ত হইণেন। এক কথায় তিনি 

বরিশালের সমস্ত সদনুষ্ঠানের খত্বিক 

ছিলেন । 

১৯০৫ সালের ১ল। সেপ্টেম্বর দেশের 

একটা স্মরণীয় দিন। এই দিনে বঙ্গ- 

ভঙ্গের ঘোষণ! প্রচার হয় এবং পরবতী 

১৬ই অক্টোবর হইতে ছুই বঙ্গের পৃথক 
পৃথক কাধ্য আরম্ভ হয়। ছুলার 

সাহেব পূর্ববঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত 

হন। ইতিমধ্যে “জন সাধারণ সভা 

ভাঙ্গিয়! “শ্বদেশ বান্ধব সাঁমতি? প্রতিষ্ঠিত 

হইল। সরকার (0০৬92001676) ইহা! 

বে-আইনি বলিয়। ভাঙ্গিয়া৷ দেন। ১৯*৬ 

সাঁলে বরিশালে ভীষণ হুর্ভিক্ষ হয়, বিপ- 

দেই মানুষের শক্তির পরিচয় | এই 

ছুতিক্ষে অশ্িনীকুমীরের অসীম শক্তির 
পরিচয় পাওয়া! গেল, সকলে মুগ্ধহইল। 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক অঙ্গিনীকুমার 

দুর্ভিক্ষের পূর্বেই “বুরিশীল হিতৈষীঃ 
পত্রিকা বাঁহির হইয়াছিল। হঙডিক্ষের 
পরে ঝালকাটী জাতীয় বিস্তালয় 'প্রতি- 
ঠিত হয়। এই নকল নান কার্যে 

তাহার নাম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। 

১৯০৫ সালের কলিকাতায় কংগ্রেসের 

অধিবেশন হয় । তিনি সেইবারে অভ্য- 

ন। সমিতির সহকারী সভাপতি নিযুক্ত 

হইলেন । দাদাভাই নওরোজী সভাপতি 

হইরাছিলেন । তাহার পরেই ১৯৪৬ 

সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশালে প্রাদে- 
শিক কনফারেন্স বসিল। বল! ৰাহুল্য 

ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে পুলিশ সভ। ভাঙ্গিয়া 

দিল। অবশ্ত বিন! রক্তপাঁতে সভ। ভঙ্গ 

হয় নাই। এই উপলক্ষে সুরেন্দ্র নাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন। অশ্বিনী- 
কুমারকে ১৯*৬ সালের স্থরাট কংগ্রেসের 

সভাপতি করিবার জন্ত প্রস্তাব হুইয়া- 

ছিল, কিন্ত তিনি সম্মত হন নাই। তার 

পর ১৯৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তিমি 
বন্দী হইয়া লক্ষৌ কারাগারে প্রেরিত 

হইলেন । সেই সময়ে তাহার সহকর্মী 
অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বন্দী 
হইফ়াছিলেন। চৌদ্দ মাস পরে ১৯০৯ 
সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী অশ্বিনী কুমার 

মুক্তি লাভ করিলেন । ১৯১২ সালে 

অক্মফোর্ড মিশনের গং সাহেবের মধ্যস্থ- 

তায় ব্রজমোহন কলেজটী সরকারের 

হস্তে দান করিতে বাধ্য হন। তার 

পরে স্কুলটা কলেজ” হইতে পৃথক হয়। 
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১৯১৩ সালে ঢাক। প্রার্দেশিক কন- 

ফাঁরেন্সে সভাপতির কাঁজ করেন। 
ইহার কিছুকাল পরেই তিনি অসুস্থ 
হইয়া পড়েন। স্বাস্থ্য লাভ উপলক্ষে 

কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের সকল তীর্থ 
স্থানে তিনি ভ্রমণ করিম্নাছিলেন ! এবং 

বন্ছ ভাষাও শিক্ষা করিপ্বাছিলেন / 

দেশে ফিরিয়। আসিক্না, তিনি আবার 

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন । রাজ 

বাহাছরের হাবলীতে, যে স্থানে প্রাদে- 

শিক কনফারেন্স ভঙ্গ হইরাছল, 

সেই স্থানে ভিক্ষালক্ক অর্থে টাউন হল 

নিশ্মিত হইল | ইহা তাহার মৃত্যুর 

পরে, তাহারই নামে উৎসর্গ করা হই- 
যাছে। ১৯১৯ সালের ঝড়ে বরিশালের 

বহুস্থান [বিধ্বস্থ হইল। তিনি আবার 

সেবাকার্য্ে লা।%য়। গেলেন । পাঞ্জাব, 

বোম্বাই, আহমেদাবাঁদ প্রভৃতি দুর- 

বর্তী স্থান হইতেও সাহাধ্য আসিতে 

লাগিল | ১৯২১ সালে বরিশালে 

আবার প্রাদেশিক কনফারেন্স বসিণ। 

ভগ্ স্বাস্থ্য লইয়/ এবারও তিনি 

অত্যর্থন৷ সমিতির সভাপাতি মনোনাত 

হুইলেন। এই সভার কার্ধ্যও প্রপিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। এইবার ব্রজমোহন 

বিস্তালয়কে জাতীয় বিদ্ভালয়ে পরিণত 

করিয়া, তাহার সহিত টেকুনিকেল স্কুল, 
মেডিক্যাল স্কুল প্রভৃতি যোগ করিয়! 

দিলেন। ১৯২২ সালে আসামের চ। 
ৰাগানের কুলির গ্রতি অত্যাচার হেতু 

জীবনী-কোষ ১০৪ 

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ও ট্রিমার 

কোম্পানীতে ধর্মঘট আরম্ভ হয়। 

রোগ শধ্যাপ় শারিত থাঁকিয়াও অশ্বিনী 

কুমার বরিশাল ধর্মঘট সমিতির সভা- 

প।ত নিধুক্ত হন। ইহাই তাহার পঁজ- 
নৈতিক শেষ কাধ্য। ইহাতে রোঁগ 

আরও বৃদ্ধি পাইল। বাঁধা হইরা কর্ম- 

জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করির়।, 

চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসিলেন। 

এখানেই ১৩৩০ সালের ২১ শে কান্তিক 

৬৭ বৎসর বয়সে ভক্ত, জ্ঞানা ও কর্মী, 
আখনা কুমার মহাপ্রস্থান করিলেন। 

একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র ভরতাকাঁশ হইতে 

স্থলত হইল। যেমনটা গেল তেমনটা 

আর কবে হইবে, যিনি অন্তর্ধ্যামী 

তিনিই জানেন। 

অশ্বিনী কুমার মুখোপাধ্যায়, 

রায়সাহেব বদ্ধমান জিলার অন্ত- 

গত কাটোন্বার নিকট কোনও গ্রামে 

তাহার জন্ম হয়। তিনি ১৮৮৩ 

শ্রী; অব শিবপুর ইঞ্জিনয়ািং কলে 

হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৮৫ ঘ্রীঃ অবে 

সিন্ধু পিশিন রেলওরেতে ওভারপিয়ার 

হইর়। বেলু[চস্থানে গমন করেন । তথায় 

প্রশংসার সহিত কার্য করিয়, ব 

ও (বহারের নান! স্থানে কাধ্য করি 

ছিলেন । ১৮৮৮ শ্রী; অন্দে সিকিম যুদ্ধে 

যাইয়| তিনি সুখাতি অর্জন করেন, 

এবং পরে ব্রন্মদেশে চীন পাহাড়ের যুদ্ধে 

গিয়াছিলেন। এখানে তিনি অনারারি 



১০৫ ভারভীয়-এঁডিহাদিক «| 
এসিষ্্যান্ট ইঞ্জিনয়ারের পদে নিযুক্ত | কাঁল নালন্দ| বিশ্ববিস্ালয়ে অধ্যাপনা 
থাকিয়!, একটা বুহৎ রাস্তা নির্মীণ 

করাইয়াছিলেন। বুটিশ কন্সাল মিঃ 

লিটন তাহার কার্ধ্য পরিদর্শন করিয়া 

প্রীত হুইয়্াছিলেন। চীন সেনাব্ক্ষ, 

চীন উচ্চ রাজ কর্মচারীগণ এবং ইয়ো- 

রোপীয়গণ তাহাকে অভ্যর্থন। করিয়া- 

ছিলেন । তৎগরে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে 

রায়সাহেব উপাধি প্রদান কবেন। 

অস্মরথ-_মহার্ষ অশ্মরথের পুত্র আশ্ম- 

রখ্য একজন বৈদান্তিক পিত্ত 

ছিলেন। আশ্মরথ্য দেখ । 

অগঙ্গ-- প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্থবির ও ধণ্মা- 

চারধ্য | তিনি খ্রীঃ ৪র্ঘ শতাবাতে (অথবা! 

মতান্তরে ৫ম শতাঁবাতে ) বর্তমান 

ছিলেন। পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) 

নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

অপর এক প্রাতার নাম বসুধন্ধু | 

আবার অসঙ্গেরও আর এক লাম বনু- 

বন্ধু বলিয্। উল্লিখিত হয় । বোধি সত্ব 

মৈত্রেয় নাথ (নামান্তর অজিত নাথ ) 

তাহার গুরু ছিলেন। তিব্বতীর় ভাষায় 

লিখিত বু-তো। (38809) এবং তারা- 

নাথ লিখিত বৌদ্ধ ধন্মের ইতিহাসে 

অসঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়। অসঙ্গ 

অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের 

মধ্যে অনেকগুলি চীন ও তিৰবতীয় 

ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ 

চীন পর্যটক হিউয়েনসাঙ অসন্গের অনেক 

গ্রন্থ চীনদেশে লইয়া! যান। অসঙ্গ কিছু 

করিরাছিলেন বলিয়াও কেহ কেহ মনে 

করেন। অসঙ্গ এবং তাহার গুরু বোধি- 

সত্ব মৈত্রেয় নাথ অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াও 
কেহ কেহ বল্নে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ 

সাহিত্যে, অনঙ্গ, নাগাজ্জুন, আর্যদের, 

বন্ুবন্ধু, দিঙনাগ ও ধর্মকীন্তি এই ছস্ 

জনকে ভারতবর্ষের ( জদ্ব,দ্বীপ ) ছয়জন 
উজ্জল রত্ব বলির] বর্ণনা কর! ইইয়াছে। 

অনঙ্গই তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বস্থবন্ধুকে 
মহাযান মতে দীক্ষিত করেন এবং 

তাহারই পরামর্শে বনুবন্ধু মহাঁযান মত্ত 

প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। বন্বন্ধর 

জীবনী লেখক পরমার্থ, খ্বীঃ ৬ষ্ঠ শতা- 

বীতে অসঙ্কের অনেক গ্রন্থ মগধ হইতে 

চীনদেশে লইয়া যান। প্রথমে অসঙ্জ 
খুব সম্ভব সর্ধাস্তিবাদ মতাঁবলম্বী 

ছিলেন, পরে যোগাচার বিজ্ঞাণবাদ 

মত অনুসরণ করেন। তিনি যোগাচারবাদ 

ও বিজ্ঞানবাঁদের একজন প্রধান আচার্য্য 

হইগ়াছিলেন। তিনি একজন ক্ষমতাপন্ন 

লেখকও ছিলেন | দর্শন সম্বন্ধীয় 

বিস্তৃত গ্রন্থগুলির কাঁরিকা লিখিতে 

বিশেষ পারদশী |ছলেন | অসঙ্গ 
রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিয়লিখিত 

কর্েকটি প্রধান-_-যোগাচাষ্য ভূমী, 

মহাযান সম্পরিগ্রহ, প্রকরণ আধ্য- 

বাচা, প্রজ্ঞাপারমিত! সাধনা, মহা- 

যানাতিধর্ম, সঙ্গীতি শাস্ত্র, ব্জচ্ছেদিকার 

টাকা, গ্রজ্ঞাপারমিতার বিস্তৃত টাকা 



অসন্ধিমিত্র 

অতিসময়ালঙ্কার কারিকা ও মহাধানা 

লঙ্কা । শেষোক্ত গ্রন্থ হইথানি কাহার 

কাহারও মতে, মৈত্রের নাথের 

রচিত । গুহাসমাজ অথবা মহা গুহ তন্ত্র 

রাজ নামক একখানি তন্্গ্রন্থও অসঙ্গের 

রচিত বলিয়া কথিত হ্য়। তাহাই 

সনরে তন্ত্রমত মহাযান বেদ্ধা মতের 

সহিত মিলিত হইতে আগস্ত করে! 

অসন্ধিমিত্র।_ মৌধ্যবংখর প্রসিদ্ধ নর" 

পতি অশোকে র অন্ততমা। মহিষী | গাজ্যা- 

ভিষেকের ত্রিশ বৎসর পরে শ্রীঃ পৃঃ ২৪২ 

অন্দে তিনি পরলোক গমন করেন 

তাহার গর্ভেই কুণাল জন্মগ্রহণ কগেন। 

ভাসহায় আচার্ধ্য-তিনি মন্থুসংহি- 

তার একজন প্রাচান ভাম্খকার। তাহার 

পৃবববর্তী মনুসংহিতায় আর কোন ভাগ্- 

কাঁরের নাম এখন পধ্যস্ত জানা ঝায় 

নাই। তিনি কুমারিল ভষ্টেরও পূর্ববর্তী । 

বোধ হয় তিনি শ্রীঃ পঞ্চম অথবা ষষ্ট 

শতাবীতে বর্তমান ছিলেন। তাহার 

পরে ভর্তৃযজ্ঞ মনুসংহিতা য় একটা ট।কা 

রচন। করেন খুব সম্ভব তিনি কুমা- 

রিল তট্ের সমসামফিক ।ছলেশ। এই 

নকল ভাষ্য ও টাকার সাহায্য গ্রহণ- 

পূর্বক পরবর্তী সময়ে মেধাতিথি 

তীহার প্রসিদ্ধ টাকা রূচনা করেন। 

মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ৩ ও 

১৫৫ শ্লোক মেধাতিথি অসহায় আচাঁধ্য 

ও ভতৃযজ্ঞের উত্তেখ করিয়াছেন। 

জনিভ--(১) অতি প্রাচীন কালে 

জীবনী-কোব ১০৬ 

অসিত নামে একজন সংহিতা কার 

ছিলেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পপ্ডিত 

বগাহমাহর তাহার গ্রন্থে মহর্ষি অসি- 

তের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। (২) 

অন্িত নামে আর একজন জ্যোতিব্বিদ 

পগ্ডিতের বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। 

এই পরম জ্ঞানী আসত 1হমালম্পের 

পার্থ অবস্থান করিতেন । বুদ্ধদেবের 

জন্মের পরে, তিনি কপিলবাস্ত নগরে 

আগমন করেন। বুদ্ধদেবকে দেখিয়। 

[তান ভবিষ্যদ্ধাণী করেন যে, এই নব- 

জাত বালক কাঁশে একজন মহাপুক্ব 

হইবেন। (বাইবেলেও ঠিক অনুরূপ 

একটা ঘটন। পাওয়া যায়)। এই ছুই 

আঁসতই এক ব্যক্তি কিনা বল নহজ 

নহে। 

অজিধর ঠন্ধ-_ কাশ্ীরপতি হর্ষ- 

দেবের অন্ততম সেনাপতি । লোহর- 

পাতি কন্দ্প বিদ্রোহী হইলে, তীহার 

দ্রননার্থ হর্ষদেব অসিধর ঠক্ককে প্রেরণ 

করেন। কিন্ত তিনি কনর্পের হস্তে 

পরাজিত হন। 

অস্পবর্জ- তিনি পাঞ্জাবের দ্বিতীয় 

অর নরপাঁতর অন্ততম সেনাপতি 

ছিলেন । দ্বিতীয় অয় নরপ(ত দেখ । 

অহল্য। বাঈ__তাহার জীবন বৃত্বাস্ত 

বাঁলবাঁর পূর্বে ধে রাজ্যের তিনি সর্বময় 

কর্তা হইরাছিলেন, তাহার প্রতিষ্ঠাতা 

তাহার শ্বশুর সমন্ধে কিছু না ৰলিলে 

এই আখ্যান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। 



১০৭ 

সেজন্য সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইল। 

যে মহাত্বা হোলকার রাজ্যের প্রতি- 

ঠাত। তিনি জাঁতিতে মহারাষ্ট্রায়। এই 
জাতির নান তীহার দেশ হইতে উদ্ভৃত। 

মহারাষ্ট্র দেশের উত্তর সীনা সাতপুর৷ 

পর্বত শ্রেণী ও নম্মদ। নদী, পশ্চিম 

সীম! আরব সাগর, দক্ষিণ সীম। কৃষ্ণ। 

নদী এবং ইহার পুর্ব সীমা গোওঁবন ও 

তেলঙগন প্রদেশ। এই পর্বত সন্কুল 

প্রদেণে খাস করিয়া এই জাতি ০্োধ্য- 
বীষ্যে প্রাচীন কাঁল হইতেই প্রসিদ্ধ 

হইয়াছে । অনেক মহামনা নবনারা 

এহ জাতিতে পুর্বকাণ হহতে জন্ম গ্রহণ 

করিলেও মহাত্বা ছত্রপতি শিবাঁজার 

| সময়েই ইহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি ণাভ 

করেন | মহারাষ্্বী জাতকে চলত 

কথার মারাঠা খলে। মহাআা শিবাজা 

এই জাতীর মধ্যে যে নুতন স্বদেশ- 

প্রেমের বাঞ্জ পন করেনঃ তাহার ফলে 

এই জাতির মধে) অনেক প্রসিদ্ধ বার- 
পুরুষ জন্মলাভ করেশ। দিল্লীর সম্রাট 

আওরন্গজেব। হন্দু জাতিকে সমূলে ধ্বংস 

করিতে প্রয়াসী হইগাছিলেন । এই 

সময়ে মহাত্ম। শিবাজীর প্রভাব হয়। 

শিবাপী যেমন অতি সামন্ত অবস্থ। 

হইতে এক বিশাল হিনুরাজ্যের পত্তন 

করিয়। গিয়াছেন, মেইরপ আরও 

অনেকে অতি সামান্ত অবস্থা হইতে 

এক একটা প্রকাও রাজ্য স্থাপন কিয়! 

গিয়াছেন। তনুধ্যে আমাদের বর্ণিত 

ভারতীয়-এইভিহাসিক অহল্যাবাঈ ] 

মাধবী অহল্যাবাঈএর শ্বশুর মহলার রাও 

অন্ভতম। তিনি ১৬৯৩ খ্রীঃ অন্যে এক 

পশুপালকফের বংশে জন্গগ্রহণ করেন। 

তাহার পিতা খগ্ডজা পুন1 নগর হইতে 

বিংশতি ক্রোশ দূরে হোল নামক একটা 
ক্ষুদ্র গ্রামে খাঁন করিতেন । মারাঞারা 

অনেকে স্বীয় নানের সঙ্গে গ্রামের নাম 

যোগ করিয়া থাকেন। কার শবের 

অর্থ অধিবাঁদী। হোল নামক গ্রামের 

আঁধবাদী হোলকার, সেইরূপ পাটন- 

কার, নগরকার, নিশ্বলকার প্রভৃতি । 

খণুঁজীর বংশধরেএ1 সেইন্ট) তাহাদের 

আদি বানস্থান হোল নামক গ্রামের 

নামান্ুমারে হোলকার নামে প্রসিদ্ধ 

হইয়াছেন। মহলার রাও পাঁচ বৎসর 

বয়সেই পিতৃহীন হন। তাহার মাত। 

জ্ঞাতিগণের অসদ্যবহারের জন্ত, শ্বশুর- 

ভূমি পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় ভ্রাতা 
নারারণজীর আশ্রয়ে আগমন করেন। 

নারায়ণজী একজন মারাঠ। সামস্তের 

অধীনে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈনি- 

কের অধিনায়ক ছিলেন। মহলার রাও 

প্রথমে পশুচারণেই নিযুক্ত হুইয়া- 

[ছিলেন। পরে মাতুলের অধীনে অশ্বা- 
রোহী দৈনিক হইলেন। ইতিপূর্বে 
এক দৈবজ্ঞ তাহার মাতুঞকে বলিয়া- 

ছিলেন যে, মহলার রাও কালে একজন 

বড়লোক হইবেন। এক একটা সাঁমান্ 

ঘটন। হইতে, এক এক জন' লোকের 

জীবনের গতি পারবর্তিত হুইস্স| যায়। 



অহল্যা বাঈ 

এই দৈবজ্ঞের বাঁণী শ্রবণ হইতে তাহার 
মনেও উচ্চাঁকাঙ্থা প্রবল হইল। মাতু- 
লের সৈনিক দলে প্রবেশ কারয়া, তিনি 

প্রগাঢ় উৎসাহের সহিত ও অবিচলিত 

অধ্যবসায়ের মহিত কাজ করিতে লাগি- 

লেন। তখনকার দিনে বল, সাহস, 

শৌর্য ও সহিষ্ণুতা! প্রদর্শন করিয়া, 

উন্নতি লাভ করা কঠিন ছিল না। 

মাতুলও ভাগিনেয়কে ক্রমে ক্রমে উন্ন- 

তির পথে অগ্রসর করাইতে লাঁগিলেন। 

একটা যুদ্ধে প্রসিদ্ধ নিজাম-্উল-মুল্কের 
এক সেনাপতিকে নিহত কৰিরা, বিশেষ 

খ্যাতি লাভ করিলেন । এই ঘটনা হইতে 

তাহার বীরত্বের প্রশংসা চারিদিকে 

ব্যাপ্ত হইল। মাতুল স্বীয় কন্ত। গে।তম। 

বাঈকে তাহার সহিত বিবাহ দিলেন । 

এইরূপে তিনি কখনও সাহস, কখনও 

শৌরধ্য, কখনও রণচাতুর্ধ্য প্রদর্শন 
করিয়। উত্তরোত্তর আপন সৌভাগ্যের 

পথ পরিফুত করিরাঁছিলেন। তীহার 
সাহসের ও বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া 

পেশোয়। বাজীরাও তাহাকে পাঁচ হাঞ্জার 

অশ্বারোহী সৈনিকের অধিনায়ক পদে 

নিষুক্ত করিলেন। তাহার বীরত্বে ও 

কার্ধ্কৌশলে পেশোয়ার পরম শক্র 

মিজাম আলা পরাজিত ও কঙ্কন প্রদেশ 

পর্তগিজ দন্গাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা 

পাইল । পেশোঁয়৷ এই উপযুক্ত বীরকে 

নর্দদদার উত্তরকূলস্থ দবাদশটা জিল! 
জাযগীর স্বরপ প্রদান করিয়া, তাহার 

জীবনী-কোবৰ ১০৮ 

গোরব বুদ্ধি করিলেন (১৭২৮ ত্বীঃ)। 

কেবল তাহাই নহে তীহার কার্যে ও 

বিশ্বস্ততায় সন্ত্ট হইগা তিনি ১৭৩১ 

সালে আরও সন্তরটী (৭০) জিল। সেই 
জায়গীরের সঙ্গে যোগ করিয়া দিলেন। 

মালবদেশ মুসলমানদের অধিকারে 
ছিল। তিনি তাহা জয় করিয়া মারাঠা 

রাজ্যের আরতন বুদ্ধি করিলেন। 

পেশোয়। সন্তুষ্ট হইয়। তাহাকে মালবের 

সর্বময় কর্তা ও ইন্দোর প্রদেশ জায়গীর- 

স্ব্ূপ প্রদান করিলেন । তদবধি 

ইন্দোর তাহার রাঞ্ধধাণী হইল । আমন] 

যে সময়ের কথ! বলিতেছি, সেই সময়ে 

দিল্লীর মোগল রাজত্ব টলটলারমান 

'মাগল সম্রাট অর্থনানে মহারাঠাদের 

সাহাধ্য প্রার্থ। মোগল পক্ষে রোহিল! 

দিগকে কি কৌশলে মহলার রাও 
পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠক- 

গণ তাহ। অবগত আছেন । মোগল 

সম্রাট সন্ত হইয়া চান্দোর প্রদেশ 
তাহাকে দিতে চাহিলেও স্ীস্ প্রত 

পেশোয়ার অন্ুমৃতি ব্যতীত গ্রহণ করিতে 

অসম্মত হন। এই প্রকার বিশ্বস্ত ও 

প্রভৃভক্ত সেনাপতি মহলার রাওকে 

পেশোয়ার সেনাপতি সদাশিব রাও অপ- 

মানিত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।, 
তাহার ফলে পাণিপথ যুদ্ধে মহারাঁঠা 
শক্তির পরাজয় | এই যুদ্ধে হোলকারের 

তত ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু অপর সমস্ত 

মহারাঠা সামন্তদের বিশেষ ক্ষতি হইয়া” 



১০৯ 

ছিল। ইহার পরিণাম এই হইল যে, 

সদাশিব রাওএর উদ্ধত ব্যবহারে সক- 

লেরই মনে পেশোয়ার প্রতি অনুরাগ 

হাস পাঁইল। মহলার রাও তখন সমস্ত 

বিছিন্ন শক্তির মধ্যে প্রধান |ছলেন। 

অহল্য। বাঈ এই ইন্দোরের হোলকার 
ংশের প্রতিষ্ঠাতা মহলার রাঁওয়ের 

পুত্রবধূ এবং খণ্ডে রাওয়ের .মহিষী 
ছিলেন । মালব দেশের অন্তর্গত আঁধু- 

নিক আহাম্মদনগর জিলার পাঁথরডা 

নামক একটা ক্ষুদ্র গ্রামে ১৭৩৫ খ্রীঃ 
অব্যে অহল্যাবান্ঈী জন্মগ্রহণ করেন। 
অহল্যার পিত1 আনন্দরাঁও সিন্ধে, অতি 

ধন্মনিষ্ঠ, পরোপকারী ও অভিথি পণা। 

য়ণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রাসদ্ধ পাপ্ধি॥। বংণেের 

সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল। তিনি ক্ষান্রয় 
হুইয়াও কৃষিকার্ধয দ্বারাই জীবিকা- 

নির্বাহ করিতে ভাঁলবা(সতেন ৷ অহল্য 

বাল্যকালে তাহার পিতৃবদ্ধর নিকট 

কিছু লেখা পড়! শিক্ষা! করিয়া।ছলেন । 

তাহার নবম বৎসর বয়সের .সময় 

মহলার রাও ও চীহার পুত্র খণ্ডেরাও 

গুজরাটের ও মালবের বিদ্রোহ দমন 
করিয়া প্রত্যাবর্তন কালে, পাথরডী 

গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন । এই 

সময়ে মহলার রাও অহল্যাকে দেখিয়া 
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অতি মনোমুগ্ধকর ছিল। বিবাহের পর 

অহল্যা নিজ চরি্রমাধুর্যযে এবং সেবা- 

পরায়ণতাদ্বারা অতি প্রচণ্ড স্বভাৰ 

শ্বশুর মহলার রাও ও তেজস্থিনী শ্বাশুড়ী 

গৌতম। বাঈ উভয়েরই হৃদয় অধিকার 
করিয়াছিলেন । 

অহল্যাবাঈ অতি প্রত্যুষে গাত্রোখান 

করিয়। গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন এবং 

বান্রি প্রহারাতীতে বিশ্রাম করিবার 

জন্ত গমন করিতেন । গৃহে দাঁসদাসীর 

অভাব ছিল না, কিন্ত তিনি তাহাদের 

অপেক্ষা! না করিয়।, স্বয়ং গৃহকার্ধ্য 

সম্পাদন করিতে ভাল বাসিতেন। 

[হান অভিশয় নিষ্ঠাবতী ধার্মিক রমণী 
ছিলেন। তিনি, অন্বাদাস পৌরাণিক 

নামক একজন সদাচারশীল ব্রাহ্মণের 

নিকট, দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

তিন শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও পতির চিত্তানু- 

বর্তন করিয়। গাহ্স্থযজীবন মধুমদ়্ 

করিয় তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 

সুখের জীবনে হুঃখের ছায়া পতিত 

হইল। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্য ভরতপুরের 

নিকটবর্তী কুস্তেরী নামক হুর্গ অব- 
রোধ কালে থণ্ডেরাও নিহত ইহলেন। 

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে মালে রাও নামৰ 

এক পুত্র ও মুক্তাবাই নামী এক কন্ত। 
/ ও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রের 

সহিত তাহার পরিণয় কার্য সমাধা 
করেন। অহল্যা রূপসী ছিলেন ন 

কিন্তু তাহার মুখের লাবণ্য ও জ্যোতি 

লইয়। তিনি বিধবা হুইলেন। স্বামীর 

মৃত্যুর পরে তিনি চিতারোহণের সন্বল্প 

করিয়াছিলেন কিন্তু শ্বশুরের, অত্ান্ত 

অনুরোধে সে মন্বল্পও তাহাকে পরি- 
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ত্যাগ করিতে হইল । শ্বশুরকে তিনি 

অতিশয় ভক্তি করিতেন ও ইষ্টদেবতার 

গায় জ্ঞান কারতেন। সংসারের ভার 

কতক গ্রহণ করিলে, পতিবিদ্নোগ ছুঃখ 

কতক লাঘব হইবে মনে করিরা, মহলাঁর 

রাও তাহার হন্তে অনেক কার্ষের ভার 

দিলেন । আয়, বায় প্রভীতর হিসাব, 

আশ্রিতগণের পালন, ভৃত্যাদির নিরোগ, 

এক কথায় সংসারের আভ্যন্তরীণ সমু- 

দয় কার্য্য, অহল।র হস্তে মর্পিত হইল। 

অহল্যার তীক্ষ বুদ্ধি, কার্য্যকুশলতা 
ও ধর্মজ্ঞানের উপর মহুলাঁর বাঁওয়ের 

গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পুত্রবধূর হস্তে 
আভ্যন্তরীণ সমুদয় কার্য্যের ভার দিয়া, 

তিনি সন্ধি, নিগ্রহ ও বাঁজ্যাধকাঁর 

প্রভৃতি বাহিরের কাধ্য লইয়। ব্যাপৃত 

রহিলেন। ক্রমে ক্রমে পুনত্রনধূর কর্ম 

কুশলতা ও মিতব্যরিত1 দর্শনে তিনি 

অতিশয় প্রীত হইলেন | এমন কি 

১৭৬১ গ্রীঃ অবে তৃতীয় পাঁ(ণপথ যুদ্ধে 

গমনকালে, তিনি অহল্যার উপরই সমস্ত 

রাঞ্াশাসনভার অর্পণ করিয়া গিয়া- 

ছিলেন। ১৭৬৫ থ্রীঃ অন্দে মহলার 

রাও পরলোক গমন করিলে, থণ্ডে- 

রাওয়ের পুত্র মালেরাও সিংহাসনে 

আরোহণ করেন। তিনি অতিশয় 

অকর্মণা, অব্যবস্কিতচিন্ত ও কুক্রিয়া- 

স্বিত নরপতি ছিলেন। তিনি এমন 

ধর্শিষ্ট। জননীকেও নানাপ্রকারে বিরজ্ত 

করিতে ক্রুটি করিতেন না । গৃহে পুত্রের 

জীবনীকোষ ৯৯০৩ 

এই প্রকার ব্যবহার, বাহিরেও শক্রর 
অগা ছিল ন1। মহলার রাও পররাজ্য 

জয় করিয়া অনেক শক্রর স্থষ্টি করিয়া- 

ছিলেন। তীহারা এক্ষণে পূর্বব অপমান 
স্ররণ কিয়! শক্রতাচ রণে বদ্ধপরিকর 

হইলেন। এই উভয় সঙ্কট কালে বুদ্ধিমতী , 
অহল্যাবাঈ বাঁজ্যশাপন কার্যো যে্প 

শক্তির পরিচয় দিয়া ছিলেন, পুথিবীর 

ইতিহাসে সেইরূপ অতি অল্লই দৃষ্ট হয় । 
মালে রাও অল্লকাল মধ্যেই পরলোক- 

গত হইলেন! তাহার ছুই পত্বী তাহার 

সহিত সহ্মূতা হইলেন । শ্বশুর, স্বামী 

ও পুত্রের মৃত্াতে তাহার সংসার বন্ধন 

ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাঁগিল। 1কঙ্ত 

বিধাতা তাহাকে মছন্তর কাধের জন্ত 

প্রস্তুত করিতে লাগিলেন । সমস্ত রা- 

কার্যের ভার এখন অহল্যার উপর 

আসিয়া পাঁড়ল। তিনি অতি নিপুণতার 

সহিত মস্ত কার্য সম্পাদন কগিতে 

লাগিলেন । ইতিনধ্যে এক নৃতন বিপদ 

উপস্থিত হইল। স্বর্গীঘ মহলা'র রাওয়ের 
গঙ্গাধর যশোবন্ত নামে একগন কুট- 

নীতিবিশারদ স্বার্থপর ক্ষমতাপন্ন মন্ত্রী 

ছিলেন। [তান গোপনে অহল্যাকে 

বার্ষক বৃত্তি দিয়া অপমারিত করিতে 

ও একটা শিশুকে সিংহাসনে স্থাপন 
করিয়া, স্বপ্ং 'প্রভুত্ব করিতে অভিলাষী 

হইলেন। এই উদ্দেপ্ত সাধনার্থ তিনি 

মাধব রাঁও পেশোয়ার খুল্পতাত রঘুনাথ 

রাওকে, ইন্দোর আক্রমণ করিতে উত্তে- 



১১১ 

জিত করিতে লাগিলেন। ঠ্াহার 

কুকার্ধের বিষয় অহুল্যার বিশ্বস্ত অনুচর 

শিবাজী গোলাল ও রাঁওজী মহাঁদেৰ 

অৰগত হইয়া, হরকুবাঈ ও উদাঁবাঈ 

নায়ী অহল্যার ছুই ননন্দার দ্বারা অহ- 

ল্যাকে জ্ঞাত করাইলেন । অহল্য। 

বিপদ সংবাদে অভিস্ৃত হইলেন না। 
তিনি অতি বিচক্ষতাঁর সহিত ইহ। 

গোপন রাখিয়া, অতিশয় সংগোঁপনে 

গায়কওয়ার, জহনজী ভে সলে ও সেনা- 
পতি দাভারে প্রততিকে এই বিপদ 

জানাইয়। সাহাঁযা প্রার্থনা কিলেন। 

তাহারা সকলেই সাহাঁধ্য করিতে 

প্রস্তুত হইলেন । কুকোজা 

উদয়পুর হইতে শীঘ্র আসতে [িখি- 
' লেন। তুঁকোজী পত্র পাঠ মাত্র অতি- 

সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
অহল্যাবাই স্বন্ং মাধব রাও পেশোর। 
ও তাহার পত্বী রমা বাইকে সমস্ত 

জানাইলেন। মাধব রাও তাহাকে 

লিখিলেন যে, তাহার ক্ষমতা অব্যাহত 

রাখিৰার জন্ত, তিনি যেন আত তাঁক্ীকে 

শাস্তি দিতে কিছুমাত্র ভীত না হন। 
রধুনাথ রাও এবং গঙ্গাধর বশোবস্ত 

শিপ্রা নদীর তীরে সসৈন্তে আসিয়া 

বুঝিতে পাঁরিলেন যে, ব্যাপার যত সহজ 
মনে করিয়াছিলেন, তত সহজ নহে। 
অগত্য। তাহার! তাহাদের অভিদন্ধি 

পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । তখন 

সাধুর বেশ অবলম্বন করিয়া, অহল্যার 

ভারতীয়-এঁভিহাজিক 

বাঁওকে | 

অহল্য। বাঈ 

আঁতিথা গ্রহণপূর্বক একমাস কাল 

অবস্থান করিলেন। অহল্যার ব্যবহারে 

অতিমাত্র প্রীত ভইয়া, তিনি প্রস্থান 

করিলেন। গঙ্গাধর যশোবস্তকেও তিনি 

ক্ষম! করিরাছিলেন কিন্ত গঙ্গাধর 

নিজের আচরণ ও অহল্যার সাধু ব্যব 

হাবে অনুতপ্ত হুইদ্কা, সংসার পরিত্যাগ- 

পূর্ধ্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এইরূপ 

একটা ভীষণ বড়যন্ত্রের তিনি মুলোচ্ছেদ 

করিয়াছিলেন । ইহার পরেই তিনি 

মহলার রাওয়ের নিকট আত্মীয়, 
তুকোঁজী রাও হোলকারকে, রাজ্যের 
উত্তরা(ধকারী নিষুক্ত করিয়। অভিষেক 

কগিলেন। তীহার উপর যুদ্ধ বিগ্রহ 

1 ভার সমর্পিত হইল। আভ্যন্তরীণ 

সমস্ত কাধ্য তিনি নিজ হস্তে রাখিলেন। 

প্রজাদের অভিযোগ তিনি নিজে সমস্ত 

শুনির। ভ্টাযানুসারে বিচার কাঁরতেন, 

তাহার ধর্নিষ্ট। ও হায়বিচারে সকলেই 

অতিশয় প্রীত হইত। রাজ্যের কোনও 

কর্মচারী, তিনি যত বড় কর্মচারাই 

হউন ন1 কেন, প্রজার প্রতি অত্যা- 

চার করিয়া অহল্যার নিকট নিষ্কৃতি 

পাইতেন না! । একবার এক নিঃসস্তান 

বণিকের পত্বী এক পোস্বপুত্র গ্রহণ 

করিলে পর, তাহার নাম জারির জন্ত 

রাজকর্মচারী তিন লক্ষ টাকা ঘুস 
চাহিলেন এবং না দিলে পোম্যুপুত্রকে 

প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্বীকার করিবেন 
না বলিয়! ভন দেখাইলেন। বণিক- 



অহুল্য। বাঈ 

পত্বী মহারাঁণী অহল্যার শরণাপন্ন 

হইলেন | তিনি অনুসন্ধান করিয়। 

বণিক পত্বীর কথ যথার্থ বলিয়। 

জানতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ 

মেই উৎপাড়ক কর্মচারীকে কর্মচুত 
করিলেন। বণিক পত্বীর পোস্পুত্রকে 

উপহারাদি দিয় বিদায় করিলেন | 

এইরপ গ্তায় বিচারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত 

দেওয়া যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে 

এইরূপ সর্ধগুণন্বিতা রাণী পৃথিবীতে 

অতি অল্লই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 

তিনি একদিকে যেমন খুধ কোমল 

প্রকৃতির ছিলেন অন্কদ্দিকে তেমনি 

কঠোর প্রকৃতিরও ছিলেন ৷ ছুর্দাস্ত 

ভীলের। তাহার রাজ্যে উপদ্রব আরম্ত 
করিলে, তিনি প্রথমে তাহাদিগকে 

কোমল ব্যবহারে বশীভূত করিতে 

প্রয়াসী হন। কিন্তু ইহাতে কার্য; না 

হওয়ায়, তিনি অতি কঠোর হস্তে তাহা- 

দিগকে শাসন করিয়াছিলেন । কতক- 

গুলি দন্ুযু ভীলসর্দীরকে নিহত করিয়। 

ও তাঁহাদের গ্রাম পড়াইয়। দিয়! তাহা- 

দ্বিগকে দমন করিয়াছিলেন । মহলার 

রাও মৃত্যুকালে ১৬ ষোল কোটী টাক 
নগদ ও ৭* লক্ষ টাঁক1 আয়ের সম্পত্তি 

রাখির| যান। অহল্যার সমযে রাজ্যের 

আয় বুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল ন! বলিয়া, অর্থ যথেষ্ট 

সঞ্চিত হইতেছিল । অহল্যাবাই এই 

বিপুল অর্থের যথার্থ সঘ্যয় করিয়া- 

জীবনী-কোষ ১১২, 

ছিলেন। ৰাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও 

গয়ার বিষণ মন্দির তাহারই বিপুল অর্থ- 

ব্যয়ে নিম্মিত হইয়াছিল। এতঘ্যতীত 

ভারতবর্ষের এমন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান নাই 

যেখানে অহল্যার কোন সংকীর্তি বর্ত- 

মান নাহ। কোথাও রাস্তা, কোথাঞ্থ 

জলাশয়, কোথাও যাঁত্রীনিবাস প্রস্থতি 

কোনও না কোন সদ্নুষ্ঠান বর্তমান 

আছে। এই পুণ্যবতী মহিলার সাংসা- 

রিক জীথন বড়ই ছুঃখের ছিল । তাহার 

কন্া মুক্তাবাইয়ের একটা পুত্রকে নিকটে 

রাখিয়া তিন প্রতিপালন করিতেন । 

এই দৌহিত্রটি যৌবন প্রাপ্ত হইয়। পর- 

লোক গমন করেন । ইহার কিছু দিন 
পর জামাতাও পরলোক গমন করেন। 

কন্ঠা তাহার সহিত সহমৃত। হইলেন। 
এই সকল ছুঃখে তিনি অতিশয় অভি- 

ভূঁত। হইলেন | কন্তা ও জামাতার 

চিভাঁভস্মের উপর একটা উৎকৃষ্ট স্বৃতি 
সৌধ শিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। তিনি থে 

কেবল মানুষের প্রতি দর! প্রকাশ করি- 

০ন তাহ। নহে । মতখসোর আহারের 

জন্ত জলে গম ও অন্তান্ত খাগ্ভ বস্তু 

নিক্ষেপ করিতেন । পক্ষীদের আহারের 

জন্ত শশ্তপুর্ণ ক্ষেত্র রক্ষা করিতেন। এই 
পুণ্যবতী মহারাণীর পুণ্যময় জীবন ১৭৯৫ 

খ্ অবের শ্রাবণমাসের কৃষ্ণ চতু- 

শীতে ৬* বৎসর বয়সে অবসান হয়। 
তিনি চলিয়া গিয্লাছেন কিন্তু তাহার 

পুণ্যময় জীবনের সৌরভ রহিয়াছে। 



তা 

আইজদ্দিন__দিলীর 
জাহন্দর শাহের (১৭১২-১৩ গ্রীঃ) জোো্ঠ 

পুত্র | ১৭১২ খ্রীঃ অন্দে তিনি ফেন্পে।ক 

শিঘ্ারের পক্ষাবলদ্বী সৈয়দ হুসেন খাঁর 

সৈম্ঠকর্ক সম্পূর্ণ পে পরাজিত হ্ন। 
এই পরাজয়ের ফলেই জাহান্দর ণাহ 
রাজাচাত হই নিহত হন | 
আইতঙিঙ্গ -একজন চীন পণ্যটক | 

শান্্রাধ্যরন এবং তীর্থপর্যটন মানসে 

তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন । 

তাহার জন্মকাঁণ 

বলির! অন্থমিত হয়। পুমিদ্ধ চান পর্যটক 

হিউএন্থ সঙ্গ এাং ফা হিপ্ানের 
পরেই .আইতপিঙ্গের নাম উল্লেখ- 

যোগ্য । চতুর্দশ বত্সর বয়সে ইনি 
বে'দ্ধণজ্ঞে প্রণেশ করেন এবং ৩৭১খ্রীঃ 

অন্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। 

৬৭৩ গ্রী, অর্ধে তামলিপ্তিতে সংস্কৃত 

ভাঁষ। শিক্ষা করিতে থ।কেন। ভাঁগতের 

নানাস্থানের ভীর্থপর্যযটনে বু কষ্ট 

ব্যাংকার ও পার্বত্য দঙ্া কর্ভৃক মব্ব- 

স্বান্ত হইয়া নালন্দা উপস্থিত হন। 

এই স্থানে শাস্্ান্শীলনে যাপন করিয়া- 
ছিলেন। তঙ্পরে নুনাধিক চাগিশত 

৬৩৫ শ্রীঃ অব্য 

মুঘন সম্রাট £ করেন। আইতগিঙ্গের প্রায় সমস্ত জীবন 

অধ্যত্বন, তীর্থ-পর্য্যটন এবং ধর্মশান্ত্রের 

অগ্চুবাদেই অতিবাহিত হইনাছিল। এই 
ভাবে স্বধর্মের সেবায় আকৈশোর নিরত 

থাকিঘ্না তিনি উন্াশী বৎসর বয়সে 

৭১২ খ্রীঃ অন্দে পরলোক গমন করেন। 

আইতপিঙ্গের গ্রন্থসমুদরে ভাঁরতের 

রীতিনীতি, আচারব্যবহার, বাবপা- 

বাঁণিজা, শিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিষয়ে 

তৎকাণীন ভারতীর সভ্যতার নিদর্শন 

পাওয়া বার । 

আইন-উল-মুল্ক (খাজা)_ দিল্লীর 
তোগলক বংশীয় সম্রাট স্থলতান মহম্মদ 

শাহ তোগলক ও সুলতান ফিরোজ শাহ 

তেগলকের সময়ের একজন স্তথান্ত 

লোক। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচন! 

করেন। তনুধ্যে স্ুল হান আলাউদ্দিনের 

রাজত্ব কালের 'কতেম।” নামক গ্রন্থ 

(১২৯৬--১৩১৫ হীঃ) বিশেষ প্রণিদ্ধ। 

আই নাঁথ-_ নাথপন্থী সম্প্রদায়ের মতে 
ঈশ্বর হইতে যোগিগণ এবং একাদশ 
রুদ্র উৎপন্ন হইয়ীছেন। মহাঁযোগী 
প্রধান পুত্র । তাহার পুত্র বিন্দুনাথ, 
বিন্দুনাথের পুত্র আইনাথ। আইনাথ 
“আহইনাথ রুদ্রকুণ নামক গ্রন্থ প্রকাশ 

শাস্তরগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়। স্বদেশে প্রত)াগমন করেন। 



আউটরাম সার জেমস্ 

আউটরাম সার জেমস্, ( 1 
৪. 10 6 ৮5. 0)01)--ভারতবর্ষের 

একজন বিখ্যাত ইংরেজ নেনাপত। 

১৮০৩ গ্রীট অব ৯৯নে জাঞ্ছরাদী 

ইংলগ্ডের অন্তর্গত ডাবিশায়ারে তাহীর 

জন্ম হয়। তীভার পিতার নীম বেঞ্জা- 

মিন আঁউটরাঁম। এবাগডিল্ নগরের 

মেরিষ্কেল কলেজে তিনি শিগ্গালাভ 

করেন। ১৬ খৎখসর বয়সে, 

সালে তিনি ভারভীর সৈন্থবিভাগে 

গুবেশ করেন সালে 

বোম্বাই নগরের দেশীয় পদাতিক সৈঠ- 

দলের লেপ্টেন্টে ও এডজুটেন্ট পদ 
লাভ করেন। কিছুগিন তিন খান্দে 

অবস্থান করিরা ভিথ সৈহুদলের শি 

বিখান কপ্রিবাছলেন | 

সাল পর্য্যন্ত গুজরাটে অবস্থ।ন কণির। 

2৮১৭৯ 

'এপহ ১৮২৩ 

১৮৩০৫-৩৮ 

তথাকাঁর ধিঞ্রোহী রাজাদের দনশ 

করিয়াছিলেন । তৎপরে কিছুদিন 

মাহিকান্ত নামক স্থানে পলিটি ক্যা 

এজেন্ট ছিলেন। 

ভাগে সার জন কনের (১17 ০1)॥ 

19820) সঙ্গে কান্দাহার ও কাবু 

অভিযানে গমন করেন। হিন্দুকশ 

পর্বত অতিক্রম করিনা যথন দোস্ত 

মোহাম্মদ পলাগন করেন, তখন [তিনি 

তাহার পশ্চাদনুনবণ করেন। (১৮৩৯) 

আফগা!নস্থানের দক্ষিণ ভাগের যুদ্ধেও 

তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পাঁবিচধ দিয়া- 

১৮৩৮ খালের দ্য 

জীবনী-কোব ১১৪ 

অন্তগত হায়দরাবাদের পলিটিক্যাল 
এজন্ট শিষুক্ত হন । ১৮৪১ খ্রীঃ অবে 

তিনি সমস্ত সিন্দুদেশের পলিটিক্যাল 

এজেন্ট নিঘুক্ হন। তথাকার আমীর- 
দেএ সহিত তাহার জগ্তত|। জন্মে 

)জ্জন্য গিঞ্চুদেশ ব্রিটিশ রাঁজ্যতৃক্ত কছ। 

সন্বন্ধে জর্ড এলেনবরার সহিত তাহার 

মন্ডের অনৈকায হর়। তিনি পিন্ধুদেশ 

ইংরেজ রাজ্যতৃক্ত করার ঘোর বিরোধী 

ছিলেন। এমন কি আমীরদের স্বার্থরক্ষার্থ 

ইংল০ডেও তিনি বথেষ্ট প্রতিণীদ করিনা- 

ছিলেন । ১৮৪৫ গালে বরোপ। বাহে 

রেদিডেন্ট ছিদেন। অধে'ধা। রাজা 

ইন্টুরজ শংসনাধানে আসিলে তিনিই 

থম তাহার কমিশনার নিধুক্ত হন।। 

১৮৫৬--৫৭ সালে পারন্ত দেশের খু জা 

তিন সেনাপতি হইন্জা গমন করেন এং 

তথাঁর জন্পলাভ করেন । গিপাহি 

বিদ্রোহের সম্েও তিনি শেষ কৃতি 

প্রণর্শন কদেন। নাল 

পর্যন্ত ভিনি নমর বিভাগের মন্ত্রণ। 

মঙাঁর সভা ছিলেন। তংপরে কর্ধ 

ইইতে অবসর গ্রহণ করেন। 

সালের ১১ই মাচ্চ ভিপি পরলোক 

গমন করেন। তিনি সাহমী, পীর, 

সদাশর ও দয়ালু ছিলেন। 

আউল চীদ-_নদীয়া। জেলার অন্তর্গত 

উলাগ্রামে মহাদে নামে এক 

বারুই ছিল । ১৬১৭ শকেএ স্বকীর 

১৮:৮-৮৩৩ 

১৮৬৩ 

ছিলেন। ভ২গঞে (ভিন সিম্দেশের | পর্ণক্ষেতে একটা অষ্টমবর্ধীষা অনাথ 



১১৫ 

বালককে প্রাপ্ত হন । সে এই বালককে 

স্বৃহে আনয়নপূর্বক পুত্র নিব্দিশেষে 

প্রতিপালন করে এব তাহার 

নান পৃর্ণচন্ত্র রাখে । মহাদেবের গৃহে 

বার বংসর অবস্থানের পর পুর্ণচন্্ 

ছুই বত্মত্র এক গন্ধবণিকের গৃহে, 

দেড় বত্মর কোনও ভূম্বানার গৃহে 

এবং পরে আর দেড়বত্সন পুর্বাব্জ 

ভ্রমণে যাপন করেন। এই প্রকারে 

২৭ বখসর অতিবাহিত করিনা অবণেষে 

নদীয়। জেলার বেজারা গ্র।মে আগ- 

মন করেন। তথাঁয় হটু ঘোষ প্রভৃতি 

কতিপয় ব্যক্তি তাহার শিশ্ুত্থ গ্রহণ 

করেন এবং তৎপরে রামখরণ পাল 

নামক আর এক ব্যক্ত তাহার উপদেশ 

গ্রহণ করিয়া! তাহার মত প্রচারে ত্রতী 
হন। (১) হটু ঘোষ, (২) বেটু ঘোষ, (2) 

শ্যাম বৈরাগী; (৪) হরি ঘোব, (২) কানাই 

ঘোষ, (১) ধান পর্ণ পাণ্ (9) ভীম 

বার রাজপুত, (৮) নমন, ৯) পক্মাকান্ত, 

(১০) নিতাানন্দ দা, (১১) খেলাদাম 
দস, (১২) কৃষ্ণদ[স; (৯৩) শস্করঃ (১৪) 

নিতাই ঘোষ, (১৫) আনন্দ নান, (১১) 

মনোহর দান, (১৭) খিঝুদাঁল। (১৮) 

কিন, (১৯) গোবিশ? (২০) পাচু রুই 

দাঃ (২১) নিধরাম ঘোষ, (২২) শিশু 
রীমঃ এই বাইশ জন আউণ চাদের 

প্রথম শিষ্য । পুর্ণচন্ত্র আউলচাদ নাম 

গ্রহণ কিয় কত্তাভজ। দলের প্রচার 

কার্যে ব্রতী হন। ঘদিও এক্ষণে বু 

আউল চাদ 

ভদ্রসস্তান এই মশ্প্রদার ভুক্ত আছেন, 
কিন্ধ তাহার প্রথম শিষ্যদের নাম দৃষ্টে 

খোঁধ হয় যে ইহা প্রথমতঃ সাধারণ নিয় 

শ্রেণীর লোক দারাই প্রচারিত হইয়া- 

ছিল । ১৬৯১ শকে (১৭৬৯ শ্রী; অবে 

আউলটাদ পরলোক গমন করেন। 

চক্রদখের প্রার তিন ক্রোশ পূর্বদিকে 

পারারি শামঝ স্থানে তীহার মমাঁধি 

বর্তমান আছে। তিনি হিন্দু মুমলমাঁন 

সকলকেই শিষ্য করিতেন। তিনি জাতি 

ভেদ মানিতেন না। তাহাদের শিষ্ণদের 

মধ্যে ধামশরণ পালের অশ্প্রদায়ই 

প্রধান। তাহার পিতা-মাত। ও জাতির 

গরিচর অজ্ঞাত। 

আওরঙ্গজীব_-ভারতের লমুঘল রাঁজ- 

বংশের ৬ন্ঠ সম্রাট | তিনি সমাট শা- 

জাহানের তঠাএ পুতর। তাহার সম্পূর্ণ 

নাম মহী-উদ্ দিন মোহাম্মদ আওরঙগ- 

জীব |পতৃসিংহ।সনে আরোহণ করিয়। 

তিনি আণম্-গী? ( ভুবন বিজয়ী) এই 
উপা1ধ গ্রহণ কর্জেন। ইতিহাসে তিনি 

তজ্জন্তট ১ম আগন্-গীর নামেও কথিত 

হই] থাকেশ। খীঃ ১৬৬৮ সনে (১০২৭ 

হজগা ) তিন বর্তমান বোম্বাই প্রেণি- 

ঙেন্সির অগ্তর্গত পাচ.মহণ জিলাশ্থিত 

দোহাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 

আওরঙ্গজীবের :জন্মের কিছুকাল পরে 
তাহাধ পিতা খুরম্ ( পরে সম্রাট 

শ-জ|হান, সম্রাট জাহাঙ্গীরের, অসন্তোষ 
ভীজন হন। তজ্জন্ত অতি অন্নবযূম 
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হইতেই আওরঙ্গজীবের পিতা, নিজ 

কার্যের জামীনস্বপ্ন্প ছুই পুত্র, দারা 'ও 
আওরঙ্গজীবকে নি পিত। জাহাঙ্গীরের 

নিকট রাখিতে বাধ্য হন। জাহাঙগীর 

পৌত্রদ্বর়ের লাহোরে বাস করিবার 

ব্যবস্থ। কবঝেন। পিতামহের মৃত্ু।র পর 

ভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় আগ্রাতে পিতার নিকট 

আনীত হুন। আগ্রাতে শাজাহান 

পুত্রগণের সুশিক্গার ব্যবস্থা করেন। 

আওরঙ্গজীব অতি বাল্যকাল হইছেই 

তীক্ষধী, পরিশ্রমী ও কর্তব;পর+*ণ 

ছিলেন । আবী ও ফাঁরথা এই দু 

ভাঁষাঁর তিনি সবিশেষ বুৎপন্তি লা 
করেন এবং ইপলাশী বর্গ্রন্থ কুরান ও 

হদিন প্রায় কথস্থ করিয়া ফেলেন। 

তত্ভিন্ন হিনি উর্দ, ও হিশ্দি ভাষার ও 

বিশেষ পারদর্শী ছিলেন: তাহার হন্তা- 

ক্ষরও অতি সুন্দর ছিন। আরবা অক্ষর 

লিখিবার কোনও কে!নও প্রণালীতে 

তিনি পিদ্ধহস্ত ছিলেন । সুমলমান ধর্খু- 

শাস্ত্র তাহার প্রিরপাঠায ছিল। সঙ্গীত 

চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ললিত কলার তাহার 

আদৌ আকর্ষণ ছিল না। পূর্ববর্তী 
কোনও কোনও প্রসিদ্ধ মুঘল স্ত্রাট- 

দিগের হ্যা, বহু অর্থবায়ে মনোরম 

হন্ট্য,ঃ সমাধিমন্দির গ্রনতি নির্মাণ 

করা তিনি ধিশেষ পছন্দ করিতেন না । 

রাঁজোচিত শৌধ্য-বীর্ধে ও ভিনি বর্জিত 
ছিলেন না । মাত্র পনর বৎসর বয়সেই 
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সময়ে, অসীম সাহসে এক মন্ত হস্কীর 

সম্মুখীন হইয়। তিনি সকলের প্রশংসা 
লাভ করিয়! পিতার বিশ্বে স্েহভাজন 

হন। ষেোড়শনর্ষ ব্রমে শা-জাঁহান 

তাহাকে দশহাঁজারী মন্সবদাঁরের 

সন্মানজনক পদে লিঘুক্ত করেন | ॥ 

পিতার জাবিতকালেই আওরঙ্গ- 

জাব একা,ধক স্থানে শাপনকর্তার পদে 

নিথু ুক্ত থাকিন্ধা, ঝাঁজনাতিজ্ঞান, নৌর্ষা 

ও বুদ্ধিমন্তার পরিচর প্রদান করেন। 

তাহাদের মধ্যে ১৬৩৫ শ্রীঃঠ অব্দের 

বুন্দেল। নংঘর্ষ এবং ১৬৩৬ শ্রাঃ তন্দ 

ভইতে ১৯৪৪ খ্রীঃ অন্দ পধ্যন্ত দাক্ষি- 

ত্য রাজপ্রঠিধিহই বিখেষ ভাবে 

লেখযোগা | সমাট আকবরের রাজ. 

হ্বর মমন্ধ হইতেই দাণিণাত্যে মুঘল 

ববাবস্থার লীভ কাঁঞিতে থাকে 

কন্ত। বিস্ৃত ও দুটভ।বে মুখল নী 

দাগিণাত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সম 

জাহাপীরের বাত কালে রি 

মুঘন প্রভূত্ব নামে মাত্র পর্যযবণিত 

হগ। সগ্াট শাজাহান পি“হাসনে 

আগোহণ করিয়া দক্ষিণাপথে মুঘল 

শন দৃঢ়ভাবে বিস্তার ও প্রতিষ্ঠিত 

করিবার চেষ্টা করেন! তৎফলে 

দাগিণাত্যের আহম্মদনগর, বিজাপুর, 

গোনকুগ্ড প্রভৃতি পাঠান বাজাণ্ড 1 

হহ্তি মুঘণব!হিনীর সংঘর্ষ উপস্থিত 

হন়। দীর্ঘকালণ্যাপী বুদ্ধবিগ্রহের ফলে 

ণাত 
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আগ্রার প্রসিদ্ধ দুর প্রাঙ্গনে, হস্তিযুদ্ধের | দাক্ষিণাত্যে মুঘল প্রাধান্ত স্থাপিভ হইলে 
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শা-জাহান ১৬৩১ শী; অবে আওবঙ্গ' 

জীবকে দঃক্ষিণাত্যের পুনঃ বিজিত 

গ্রদেশের শাসনকর্ত। পিদুক্ত করেন। 

ঘে দামান্ত কয়টি স্থানে তখনও মুঘণ 

প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হনব নাই, আগর 

জীব পরে দেই সকল স্থানে মুধণ 

বিজন্-পতাক1 উড্ভীন করেন। | এই 

সকল ঘটনার বিস্ৃত বিবরণ আ[ন্িবার 

জন্ত নিয়লিখিত লাঁমগুপি দ্রষ্টথা_ 

আদিল শাহ, মাণিক অন্বর) কুব্ 

শাহ; শাহজী ভে!সণে ও নাজিম 

শাহ) আওরঙ্গজী। ।নঞজ কমা 

ও বিচার বুদ্ধিন উপর ধণে্ আস্াবান 
ছিলেন। পিতা শা-জাহ।ন। তাহার 

জোষ্ট ভ্রাত1 দারা খেকো'কে অধিক 

১ স্সেহ গ্রাদর্শন করিতেন বণির। আ ওর- 

জীব অশন্থষ্ট ছিজেন। নিজ মনোঙা৭ 

(পিতার নিকট জ্ঞাপন করিলে সমাট 

ক্রুদ্ধ হইয়া আওরঙ্গজীবকে ক্গমতাছু।ত 
করেন । পরে কন্তা জাহানারার অঙ্গ- 

রোঁধে তিনি পুরকে ক্ষমা করিয়া পুন- 

রার (১৬3৫ প্রাঃ) গুজ্ঘর প্রদেণের 

শাপন্কর্তীর পদে নিমুক্ত করেন । তথা 

হইতে .তিনি মধা এশির। ও বর্তমান 

আফগানিস্থানের অন্তর্গত কোনও স্থানে 

ভারতীয়-এতিহানিক আওরজজীব 

দিদ্ধা সমরকৌশল প্রয়োগ করিয়| 

বিশেষ চেষ্টার পর তথা মুঘল 

প্রাধান্ত এ্রহিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। 

তথ! হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি 

(কন্ৎকাঁল পিন্ধু ও .মুলতান প্রদেশের 

এ[ননকত্।পদপে অবস্থান করেন। তৎ- 

পরে কান্দাহারের প্রসিদ্ধ ছুর্গ অধিকার 

করিখার জন্ প্রেরিত হন। এ স্থানটি 

রাগনীতক ও বাণিজ্যিক কারণে 

মুঘণ ও গারণীকদিগের লোভের বস্ত 

ছিল। কিন্তু ভারতীয় মুঘলবাহিনী 
একা বিকবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও 

উহা অধিকার করিতে পারে নাই। 

ঝী্দাহা॥ অধিকাণ করিতে অনমর্থ 

হইয়া আগরগগজীব প্রত্যাবর্তন করেন। 

অতপর আট তাহাকে পুনরাঁর দাক্ষি- 

ণাত্ের শামনবর্তা নিযুক্ত করেন। 

দার্থক1!লব্যাগপী অনাচার, অত্যাচায় 

৪ কুশামনের ফলে দক্ষিণাপথের মুঘল 

শ[/নাধীন প্রদেশগণি ছবরবস্থার চরম 

শীনা॥ উপস্থিত হইয়াছিল। স্বভাবন্গুলত 

কার্যক্ষমতার বলে তিনি তৎক্ষণাৎ 

তথার সুশামন প্রতিষ্ঠা, অনাবগ্তক বায় 

নংস্কোচন, শাধামতে আর-বৃদ্ধি, শৃন্খলা- 

স্থাপন গ্রভৃি কাঁষ্যে মনৌদংযোগ 

করিণেন। এই সকল কার্ধ্যে মুশিদ 
কুপি খা উহার প্রধান সহায় ছিলেন। 

তাহার সহারতার আওরঙ্গজীব রাজস্ব 
নগ্রহ ও তদাুবর্গিক বিষয়ের অতি 

সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন। এর ব্যব- 

, বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হন। অতি 

। ছুধর্য যাঁধাবর জাতীর বিরুদ্ধে মুঘল- 

বাহিনীর এ অভিযান আদে। সুবিধা 

জনক হয় নাই। আওর্গজীব অশেষ 

শগীরিক কষ্ট সহ এবং নিজ স্বভাব- 
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স্বর ফলে রাজকোষে অর্থাগম৪ যেপ 

অধিক হইতে লাগিল, প্রঞ্জাদিগেরও 

নানারূপ সুবিধ' লাভ হইল। সৈন্তরক্ষা, 

দুর্গাদি-নিম্মাণ অথব। "তাহাদের সংস্কার 

সাধন প্রতি বিষয়েও ঠিনি অতি 

লুবন্দোবস্ত করেন। বস্ততঃ তাহার 

কার্যাদক্ষতাগুণে মুঘলশাপন দক্ষিণা- 

পথে বিশেষ দু ভাবেই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহ! সত্বেও পিতা'র 

সহিত নান। কারণে মনোমালিন্য সংঘ- 

টিত হয়। হয়ত সম্রাট তাহার কার্ধা- 

কলাঁপে খুব সন্তষ্ট ছিলেন না অথবা 
বিরুদ্ধপক্ষীয় লোকের পরামর্শে তিনি 

পুত্রের কার্যাবলী সন্দেহের চক্ষে দেখি- 

তেন। যে কারণেই হউক দাক্ষিণাত্যে 

থাকিবার সমরে আওরঙগ্গজজীব নিজ 
কার্য্যকুশলতার দ্বারাও পিতার প্রিন্- 

পাত্র হইতে পারেন নাই । এ সময়ের 

মধ্যে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অগ্তর্থত 

কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যতীত গোল- 

কুণ্ড ও বিজাঁপুরের পাঠান রাজ- 

দিগের সহিত মুঘলদিগের সংঘর্ষ 

উপস্থিত হয়। (কুতব.শা, মীর জুম্ল! 

ও আদিল শাহ দ্রষ্টব্য) বিজাপুরের 

সহিত যে সংঘর্ষ হইয়াছিল ত'হাতে 

বিজাপুরের বাস্তবিক কোনও দোষ 

ছিল না, বিজীগিষাই মুঘলদিগকে 

অকারণে বিজাপুর রাজা আক্রমণ 

করিতে প্ররোচিত করে। সেই যুদ্ধে 

আওরঙ্গজীব যখন প্রান্ধ সমুদয় বিজা- 
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পুর রাজ্য জয় করিবার উদ্যোগ করিতে 

ছিলেন, তখনই আগ্রাতে সমআাট শা- 

জাহান পীড়িত হইর1 পড়েন । সম্রাটের 

গীড়ার সংবাদ পাই, আওরঙ্গ ঈ্গীব 

খিজাপুর জয়েচ্ছ৷ পরিত্যাগ কনিয়া, 

আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ 

করেন। কিন্তু দা।ক্ষণাত্যে মুঘল। 

ক্ষমত। তখন৪ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হর 

নাই | সন্ধির সর্তীন্ুসারে বিজিত 

রাষ্রগ্ডণির নিকট হইতে অর্থার্দি লাভ 

হয় নাই। এমত অবস্থার কার্য অসম্পন্ 

রাখিয়া! আগ্রা গমন করিলে দীর্ঘকাঁল- 

ব্যাপা পরিশ্রমের ফল “বিনষ্ট হইবে। 

অথচ আগ্রা গমন করিতে বিলম্ব 

করিলে সিংহাসন লাভের আশাও 

চিরতরে বিনষ্ট হইবে । এইরূপ দ্বিধর 

মধ্যে কিছুকাল থাকিরা আগুরঙগঞ্জীব 

আগগ্রর প্রত্যাবর্তন করাই শ্রেরঃ মনে 

করিলেন এবং দাঁঞ্ষিণাত্যের বিজিত 

প্রদেশগুলি ও অন্ঠান্ত মুঘল অধিকৃত 

স্থানের শীসনাদির ভার যোগা পাত্রের 

উপর ন্তন্ত করিয়া তিনি রাজধানী 

অভিমুখে রওন! হইলেন। সম্রাট শা- 

জাহানের পীড়ার সংবাদ সমুদর মুঘল 

সাস্ত্রাক্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 

সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এবং সম্রাট 

হয়ত বাস্তবিকই পরলোক গমন করির়।- 

ছেন, এই অনুমান করিয়া শা-জাহানের 
মধাম পুত্র সুজা এবং কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ 
সিংহাসন অধিকার কারবার চেষ্টা 
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করিতে লাগিলেন। তীহাঁদের মধ্যে 

মুরাঁদ অপেক্ষাকৃত নিকটতর প্রদেশের 

( গুর্জরাট ) শাসনকর্তা ছিলেন বলিয় 

তাহার -সহিতই আওবঙ্গজীবের পত্র 

বিনিমর হয় এবং তীহাঁরা এই সর্ভে 

আবদ্ধ হন যে, একযোগে অভিযান 

করিয়। তাহার! সিংহাসন অধিকার 

করিবেন। তৎপরে মুঝ্সাদ পঞ্জাব, 

আফগানিস্থান, সিন্ধু ও কাশীর 

প্রদেশের স্বাধীন সমাট হইবেন এবং 

আওরঙ্গজীব অবশিষ্ট মুঘন দামাজ্যের 

অধীর হইবেন । এই ব্যবস্থ। স্থিরী- 

কৃত হইলে, ১৬৫৮ খুঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী 

মাসের শেষভাঁগে উভদ্ন ভ্রাতা ্ব স্ব 

পেনাবহিনীনহ উজ্জরিনার সন্নিকটে 

মিণিত হইলেন। ইতিপুর্ষেই মুরাদ 
ও আওরঙগ্গজীবের পিংহানন অবিকার 

করিবার প্রচেষ্টা কথ। আগ্রাতে »।- 

জাহানের নিকট পৌছিয়্াছিল। সমাট 

যশোবন্ত সিং নামক রাজপুত সেনানীকে 

বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে প্রেরণ 

করেন। উজ্জপ্নিনীর সন্নিকটে উভয় 

বাহিনীর ঘোরতর সংঘর্ষ হয়। তাহাতে 

রাজকীয় বাহিনী সম্পূর্ণপে বিধ্বস্থ 

ইইলে ভ্রাতৃদ্বয় রাজধানী অভিমুখে আরও 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মধ্যে দার 

চ্ছল নদীর তীরে ভ্রাতৃদবয়ের বাহিনীর 
গতিরোধের চেষ্টা করেন। কিন্ত 

আওরঙ্গজীবের বুদ্ধিকৌণলে তাহা 
চেষ্টা ব্যর্থ হইয়। যার । আওরঙ্গজীব 

ভারতীয়-এভিহাদিক আওরঙ্গীব 

মুবাদদহ অচিরেই রাজধানীর অত্তি 

সন্নিকটে উপস্থিত হন। সেই স্থানে 

পুনরার এক সংঘর্ষ উপস্থিত .হয় এবং 

দারা সম্পূর্ণবূপে পরাজিত হইয়া 
কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর ও অর্থাদিসহ 

দিলী অভিমুখে ওস্থান করেন। মুরাদ 

ও আওরঙ্গজাব কয়েকদিন র।ঙ্গধাশীর 
উপকণ্ঠে অবস্থান করিয়। ছুর্গ অবরোধ 

করেন। ছৃূর্গ রক্ষার কোনও উপাক 

নাই বুঝিতে পারিয়া এবং আওরঙ্গ- 
জীবের নিকট তাহার সকল প্রকার 

অঞ্চুনয় বার্থ হইল দেখিয়া, বৃদ্ধ সম্রাট 

শা-জাহান অনন্তোপার় ; হইয়া পুত্রের 

নিকট আত্মপমর্পণ করিলেন। 

আওরঙ্গজীব হুর্গ ও প্রাসাদ অধিকার 

করির1 বৃদ্ধ অগহান্ন পিতাকে বন্দী 
করিয়া রাঁখিবা আদেশ করিলেন । 

সমাট বন্দী হইবার কয়েকদিন পরে 

সমাট নন্দিনী জাহানারা আওরঙ্গ-. 

জীবের সহিত পাক্ষাৎ করেন এবং 

সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য চাগি ভ্রাতার 

মধ্যে সমভাগে খিভত্ত করিয়া লইয়! 

নঅ|টকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করেন। 

কিন্ত আওরঙ্গজীব জাহানাগার প্রস্তাবে 

আঁদৌ কর্ণপাত করিলেন না। আগ্রার 

দুর্গ ও প্রানাদে নিজ ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে 

প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি মুরাদকে বন্দী- 

করিয়া গোয়ালিয়র হুর্ে প্রেরণ করেন 

এবং কিছুকাঁণ পরে দার! এবং সুর্জাও 

আওরঙ্গজীবের বুদ্ধিকৌশলে তাহার 
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রাজ্যলাভেচ্ছার বণিপ্রদত্ত হইলেন | (প্রার পঞ্চবিংশতি বৎসর) তিনি উত্তর 

(দারা, সুজ! ও মুঝাদ দ্রগ্ুবা ) 

রাজত্বের প্রথমার্ছ-_ 
বুদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ এবং তিন 

সহোদর ভ্রাতাকে ইহলোঁক হইতে 

অপসারণ করিয়া! আওরঙ্গজীব ১৬৫৮ 

ধীঃ অবের মধ্যভাগে প্রথম সিংহাসনে 

আরোহণ করেন। শা-জাহান বতদিন 

-বন্দীদশার ছিলেন, ততদিন আওরজ্গ জীব 

প্রধানতঃ দিল্লীতে থাকিয়৷ রাঁজ- 

কার্ধ্য পরিচালনা করিতেন। পিতার 

পরলোক গমনের পর তিনি আগ্রায় 

যাইয়। বাম করিতে আরম্ভ করেন । 

রাজত্বের প্রথম অবস্থায়ই তিনি একবার 

ঘোরতর পীড়া আক্রান্ত হন। কখনও 

কখনও তাহার প্রাণ নংশয়ও হইয়া- 

ছিল। কিন্তু তাহার এইরূপ অন্থস্থতার 
ধবাদে পাছে রাঁঙ্গে গোলযোগ উপস্থিত 

হয়, তজ্জন্ত, তিনি অপাধারণ মানসিক 

বলের পারচয় দিয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষণ- 

কালের জন্তও দরবারে উপস্থিত 

হইতেন। রাঁজকীর পত্রাি স্বপ্ন 

পর্যবেক্ষণ করিতেন এমন কি মধ্যে 

একাধিকবার শি/বকা-বাহিত হইয়!1 

ুম্মার নমাঁজ পড়িবার জন্য মস্জেদে ও 

গিগ্লাছিলেন। বস্ততঃ তাহার এইরূপ 

অসাধারণ মনের বল, স্থিরচিত্ততা এবং 

ধৈ্ধ্যই এ সময়ে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খল! 
উৎপন্ন হইতে দেয় নাই। তাহার 

দীর্ঘকাল ব্যাপী রাজতের প্রথমার্ঘ 

ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। 

শেষার্থ দঞ্িণাত্যে মারাঠা ও অন্ঠান্ত 

পাঠান রাঁজাদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহেই 
অতিবাহিত হয়। নিয়লিখিত প্রধান 

প্রধান ঘটনাগুলি তাহার রাজত্বের 

প্রথনার্ষে ঘটিত হর । (১) রাজ্যের 

বিভিন্ন স্থানে, মৃত দারা, সুজা অথব। 

মুরাদের পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী 
বলিয়৷ পরিচয় প্রদানপুর্বক একাধিক 

ব্যক্তি বিদ্রেহ পতাঁক। উড্ডীন করেন । 

আওরঙ্গজীব ক্ষিপ্র হস্তে সেই মকল 

বিদ্রোহ দমন করিয়। শাস্তি স্থাপন 

করেন। (১) মধ্য ভারতের অন্তর্গত 

মাহেবা রাজোর সর্দার চম্পতরাও পুর্ব 

বর্ণিত বশোঁবন্ত রাঁওএর সহিত যুদ্ধকালে 

আওরঙ্গজীবের পক্ষে ছিলেন। পরে 

দুর্বদ্ধি বশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া নিজরাজ্যে গমন করিয়। নানা- 

রূপে স্বেচ্ছাচীর করিতে থাকেন। ১৬- 

৫৯ শ্রীঃ অবে রাজ1 দেবদিং বুন্দেলার 

আধনারকত্বে এক রাঁজবাহিনী তাহার 

বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়' চম্পতরাঁও পরাস্ত 

হইয়! ধূত হইবার আশঙ্কার আত্মহত্য। 

করেন। (2) ছাঁটনাগপুরের প্রান্তবর্তী 

পালামৌ নামক .স্থানে দ্রাবিড় বংশীয় 

চেরে। জাতি বান করিত । চেরোরাঁজ 

সমাট শা-জাহানের রাজত্বকালে মুঘল 

বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া তাহাকে কর- 

গ্রদান করিতে বাধ্য হন। কিন্তু অর্থা- 
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ভাবে নিয়মমত সময়ে কর দিতে অসমর্থ 

হওয়ীপ্ন, আওরঙ্গজীবের আদেশে বিহা- 

রের শাসনকর্ত। দাউদ খ। চেরে। রাজা 
মুৰল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া! লন | (১১৬১ 

খ?ঃ)। (৪) কথিওআড়েও এক সীমস্ত- 

রাজের সিংহাসন লইয়। বিবাঁদ উপস্থিত 

হইলে, মুঘলবাহিনী শান্তি স্থাপন করি- 

বাঁর জন্ত প্রেরিত হয় এবং ধিদ্রোহীর। 

দমিত হয়। (১৬৬৩ খীঃ)। (6) 
মীরজুমলার অধিনারকত্বে এক বিশাল 
বাহিনী আসামে অভিযান করে এবং 

কুচবিহার কামরূপ প্রভৃতি রাজা অধি- 

কার বরে। আহোম জাতি মুঘল 

বন্ততা হ্বীকার করিলে উভয়পক্ষে সন্ধি 

হয়। কিন্তু কতিপয় বংমরের মধ্যেই 

আহেোনর। আবার খিদ্রোহ ঘোঁষণ। 

করে এবং মুঘল প্রতুত্ব উত্তর আদামে 

প্রভৃত হাঁস পার । কুচবিহারের বাজাও 

সুযোগ বুঝিয় মুঘলসৈন্ত রাজ্য হইতে 

বিতাড়িত করেন। কিন্ত সমাটের 

আদেশে ১৬৬ থীঃ অবে শায়েস্তা খা 

পুনরার কুচবিহারে মুঘল প্রভূত্ব স্থাপন 

করেন। (৬) চাটগার ফিরিঙ্গি ও 

মগ জলদ্ার! বহুপূর্ব্ব হইতেই পূর্বব- 
দক্ষিণ বঙ্গে অত্যাচার আরম্ভ করিয়। 

ছিল। সম্রাট জাহান্গীর ও শা-জাহানের 

রাজত্বকালে ইহারা সবিশেষ ক্ষমতা, 

শালী'হুইর়। উঠিননাছিল। এই সকল 

জলদস্াদদের অত্যাচারে লোকের কষ্টের 

পরিসীমা ছিল না। আওরঙ্গজীবের 

রাজত্বকালে প্রথমে মীরভুমলা ও পরে 

শায়েন্ত! খ| এই মগও ফিরিঙ্গি উৎপাত 

দমন করিবার জন্ত আদিষ্ট হন। 
শারেন্ত খা বিশ্ষে দক্ষতার সহিত এবং 

বিস্তৃত ও গোপন বন্দোবস্তের দ্বারা মগ 

ও ফিরিঙ্গি জলদস্থুগণকে দমন করিয়া 
১৬৬৩ খনঃ অবের প্রথমভাঁগে চাটগা। 

অধিকার করেন। (বিস্তৃত বিবরণ 

শায়েন্ত। খ। নামে দ্রঃ)। (5 সততট 

আকবরের সময় হইতে সীমান্ত প্রদেশা- 

স্তর্থতঃ পাঠাঁনদিগকে মুঘল অধিকারে 

আনয়ন করিধার চেষ্টা হইতেছিল। 

আঁওরঙ্গজাবের পুব্ধবর্া তিন জন মুঘল 

সম্াট এ বিষয়ে চেষ্টা করিরাও বিশেষ 

ফল লাভ করেন নাই। ১৬৬৭ খ্রীঃ 

অন্দে পেশোয়ারের সন্নিকটে ইযুসুফ- 

জাই পাঠানর। বিদ্রোহী হয়। কিন্তু এক 

বৎসরের মধ্যেই সেই বিদ্রোহ দমন 

করিয়! মুঘল গ্রভূত্ব পুনঃ স্থাপিত হয়। 

তাহার কয়েক বখসর পরে, ১৬৭২ খীঃ 

অব আফ্রিদি পাঠানের। বিদ্রোহী হয়। 
এই বিদ্রোহদমন করিতে সম্জাটকে 

বিশেষ কষ্টশ্বীকার করিতে হয়। মহু- 

ব্বত খাঁ, সুজায়েত খ! প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 

প্রসিদ্ধ মুঘল পেনানায়কদের চেষ্টাতেও 

বিশেষ ফললাভ না হওয়ায় ১৬৭৪ খঃ 
অবের সয্রাট স্বয়ং তথায় গমন করেন। 

তিনি আবশ্ুক মত যুদ্ধ করিয়া, এবং 

অন্তান্ত নানাবিধ উপাগ্ন অবলম্বন করিয়! 
ধীরে ধীরে রাঁজক্ষমতা৷ প্রতিষ্ঠা বরেন। 
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ব্সরাধিক কাল তথায় অবস্থান 

করিরা আওরঙ্গজীব দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন 

করেন। ১৬১৭ খীঃ অবে মীর খ। 

(আমির 1) মুঘল অধিরুত আঁফ- 

গানিস্থানের শাঁননবর্ত1 নিযুক্ত হন। 

(৮) ১৬৬৯ খণঃ অব্ের প্রথম ভাগে 

মথুরার নিকটস্থ জাঠেরা বিদ্রোহী হয়। 
এই বিদ্বোহের মূল কারণ ধর্ম স্বাধী- 

' নতার হস্তক্ষেপ । জাঠ নেতা গোফল৷ 

মুঘন সেনাপতি হাসান আ।ল খাঁর 

হস্তে পরাঁজত হইলে এই বিদ্রোহ প্রশ- 
মিত হয়। (৯) ১৬৭২ খীঃ অবে 

[দিল্লীর সন্নিকটে সংনামী সম্প্রদায়ের 

সহিত মুঘল-টন্ের কতিপঃ সংঘর্ষ হম! 

অতি সামান্ত কারণ হইতে কলহ বুদ্ধি 

পাইয়। বিস্তৃত বিদ্রোহের আকার ধারণ 

করে । বল! বাহুল্য পরিশেষে সংনামী 

সম্প্রদায় রাজ সৈন্যের নিকট পরাস্ত 

হইয়া! ছত্রভঙ্গ হয়। (১০) ১৬১৪ খা; 

অন্দে মাঁডবার পতি যশোবস্তের মৃতু 

হইলে আওরহ্জীব তাহ'র রাজ্য মুঘল 

সামাজ্যতৃক্ত করিয়। 'লইবার চেষ্টা 
করেন। প্রথমে সমটের চেষ্টা ফলবতী 

হইলেও মাড়বাঁর পরে ম্বাধীনত। লাভ 

করে। (অজিত সিংহ ও ছুর্গীদান 

দেখ। ) রাজস্থানের অপর প্রসিদ্ধ রাজা 

মেবারও মুঘল আক্রমণ হইতে রক্ষা 

পায় নাই। জিজিয়! কর পুনঃ স্থাপন 

ও অন্তান্তী কতিপয় কারণে মেবারের 

সহিত মুঘলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়! 

জীবনী-কোর ১২২ 

সেই সংঘর্ষে আওরঙ্গজীবের অন্ততম 

পুত্র আকবর একজন সেনানী ছিলেন। 
কিন্তু তিনি পরে পিতার বিরুদ্ধে উখ্িত 

হওয়ান্ন মেবারে মুঘল প্রাধান্ত দৃঢ়ভাবে 

প্রতষ্ঠিত হইতে পারে নাই। উভন্ন 

পক্ষই মাঝামাঝি সর্তে আবদ্ধ হইলে 
মেবারে শান্তি স্থাপিত হয় | (রাজ- 

সিংহ ও আকবর দেখ )। 

দ্রাক্ষিণাত্যে আওরঙগজীব। 
পিতার পীড়ার সংবাদ পাই! 

আওরঙ্গলীব দাক্ষিণাতোর বাবস্থা 

থাঁনিকট! অনম্পূর্ণ রাখিয়া আগ্র1 যাত্রা 

করেন। পরে দীর্ঘকাল আর তিশ্ি 

দাক্ষিণত্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ 

দিতে পারেন নাই । পরে নানা কারণে 

আবার তাহাকে দক্ষিণ ভারতের বিজ।- 

পুর গোলকুণ্ড। প্রভৃতি রাজ্যগুলি 

সম্বন্ধে অবহিত হইতে হয়। গোল- 

কুণ্ড।-পতি কুঙব.শাহের সহিত মাব্রাঠা 

-নেতা শিবাজীর অত্যধিক ঘনিষ্ঠতাই 

আওরঙ্গজীবকে এবিষয়ে চেতন করে। 

১৬৮৫ খীঃ অবে মুঘল বাহিনী গোল- 
কুগ্ডায় অভিযান করে। প্রথমে সাহজাদ। 

শা! আলম কুতব, শাঁহকে পরাস্ত করিয়। 

গোঁলকুণ্ড নগরী অধিকার করিলে 

১৬৮৭ খ্রীঃ অন্দে সম্রাট স্বয়ং তথায় 
উপস্থিত হন এবং গোলকুগ্ডার প্রসিদ্ধ 

ছুর্ভেছ্য ছুর্গ অধিকার করিতে *মন 

করেন। কিন্তু দীর্ঘকালব্য।পী প্রাণপণ 

চেষ্টাতেও তিনি সন্ভুথসমরে হুর্গ অধি- 
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কার করিতে সমর্থ হইলেন না । অব 

শেষে আবছুল পণি (নামান্তর সর্দার 

ধ।) নামক . তব, শাহের একজন 

বিশ্বানঘধাতক অনুচর নিজের ভবিষ্যৎ 

উন্নতির আশাদ গুপ্তদ্ধার দিয়! মুঘল 

সৈন্যকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেয়। 

এই ভাবে সুদীর্ঘকাল পরে গোলকুণ্ডার 

প্রসিদ্ধ ছুর্গ মুঘল করতলগত ,হইলে 
গোলকুগ্ডা রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যবুক্ত 

হয়। দাক্ষিণাঁত্যের অপর প্রসিদ্ধ মুনল- 

মান রাজ্য বিজীপুরও আওরঙ্ঈজ'বের 

সাম্রাগ্যলিগ্সার আক্রমণ হইতে রঙ্গ 

পার লাই । গোলকুও।র ন্ায় বিঙগীপুর 

অধিকার করিতে ও সম্াটকে বিশ্বে 

কষ্ট স্বীকার করিতে হরর । একাধিক 

মুঘল নেনাপতি যথা সাধ্য চেষ্টা করি 

যাও বিশেষ কিছু করিম উঠিতে পারেন 
নাই । অবশেষে সম্রাট স্বয়ং সেনা পরি 

চালনার ভার গ্রহণ কাঁরলে ১৩৮৩ খাঃ 

অবন্দের শেষভাগে বিজাপুর রাঁজে মুঘল 

বিজয় পতাকা উড্ভীন হয়। ' এ: 

ব্যাপারে বিংশতি বর্ষের অধিককাল 

সমদক্ষেপ হয়। এবং জয়সিংহ, দিলীর 

থা, রাজকুমার আজম প্রসথতি মুঘল 

সেনাঁনায় কগণের চেষ্ট। ব্যর্থ হয় । 

শখদিগ্ের সহিত সংঘর্ষ: 
গুরু তেগবাহাছবর ও গুরু গোবিন্দ 

এই ছইজন শিখ গুরুর সহিত আওরক্গ- 
জীবের সংঘর্ষ হয়। গুরু তেগৃবাহী- 
ছুরকে ,আওরঙ্গজাৰ বন্দী করিয়া 

ভারতীয়-এঁতিছানিক এসওয়জীব 

দিল্লীতে লইরা যান। তিন ইস্লীম 

গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, তীহাকে 
অশেষ যন্ত্রণ] প্রদান করিয়। বধ কর] হয় 

গুরু তেগ-াহাঁছুরের একমাত্র পুত্র গুরু 

গোবিন্কে দমন করিবার .জন্য আও- 

রঙ্জজীবকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে 

হয়। কিন্তু সম্রাটের এ সকল চেষ্টা সম্যক্ 

ফলবতী হয় নাই। এ সময়ে শিখদিগের 
মধো মুসলমান বিদ্বেষ অতিশয় বিস্তার 

লা করে। (গুরু গোবিন্দ দেখ) 

আওরঙ্গজীব ও মহারাষ্ট্র সংঘর্ষ। 
সম্রাট শাজাহানের জীবিতকালে 

আওরগগজীব যখন দাক্ষিণাত্যে রীঁজ- 

প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত ছিলেন তখনই 
উদীপ্নমান মহাঁরাষ্্রট শক্তির সহিত 

তাহার একবার শক্তি পরীক্ষা হয়। 

তৎফলে শিবাজীর পিতা শাহজী 

ভে সলে পরাস্ত হইয়। অনেকগুলি দুর্গ 

মুখল হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। 

( ১৬৩৬ খীঃ অব )। তৎপরে দীর্ঘ- 
কাল আর মহাবাপ্রদিগের সহিত আর 

মুঘলদিগের গুত্যক্ষভাবে বিবাদ উপ- 

স্থিত হর নাই। বিজাপুর রাজোর 

সহিত মুঘলদিগের মধ্যে মধ্যে সামান্ত 

আকবরের সংঘর্ষ হইয়াছিল। ১৬৫৭ 
থীঃ অব ( সম্রাট শা-জাহাঁন পীড়িত 
হইবার অল্প কিছুকাঁণ পূর্বে) মুঘল 
বাহনী আবার বিজাপুর আক্রমণ 
করে। এই আক্রমণের নেতা ছিলেন 
আওরঙ্গজীব | শিবাজীর অধিনায়ক 
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মারাঠার। পাছে বিজাপুরের সুলতানকে 

সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হয়, তজ্জন্ 

আওরল্লজীব পূর্বেই শিবাজীকে প্রলো- 
তন পুর্ণ করেকটি সর্ত প্রদান করেন। 

কিন্তু শিবাজী তাহাতে সম্মত ন। হই! 
স্বপ্ন মুঘণ অধিকারভূত্ত স্থানে লুট- 

তরাজ আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে 

আওরঙ্গজীবের বুদ্ধি কৌণলে তাঁহাকে 
কার্ধ) প্রণালীর পরিবর্তন করিতে হয়। 

বিজাপুরের সহিত মুঘলদিগের সন্ধি 

স্থ'(পিত হইলে, সুচতুর শিবাজী পূর্ব- 

কত কার্যে র জন্ ছুঃখ প্রকাশ করিয়া 

আওরঙ্গজীবের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। 

ইহার অব্যবহৃত পরেই, পিতার পীড়া 

বাদ পাইয়া! আওরঙ্গজজীব আগ্র। 

আভমুখে যাত্রা! করেন। তজ্জন্য মীরা ঠা- 

দিগের সহিত রাঁজশক্তির বিশেষ 

কোনও বন্দোবস্ত হইতে পাধিল না। 

সিংহাসন অধিকার করিবার অল্পকাঁল 

পরেই আওরঙ্গজীব (১৬৬* খীঃ অবে) 
পুনব্বায় শায়েস্তা খাকে মারাঠাদমনে 

প্রেরণ করেন। মুঘল সেনাপতি প্রথমে 

পুনা ও তন্সিকটবন্তী স্থান সমূহে মুঘল 
প্রাধান্ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অল্প 

কাল পরেই শিবাজী এক গুপ্ত নৈশ 

আক্রমণে শায়েস্ত। খকে বিশেষ বিপদ- 
গ্রস্ত করেন। সম্রাট তাহাতে অতিশর 

বিরক্ত হইয়] (১৬৬৩) শায়েস্তা খাকে 

বাঙ্গাল। দেশে বদলী করিয়া পাঠাঁন। 

ইহার কিছুকাল পরে শিবাজী কতৃক 

জীবনী-কোষ ১২৪. 

সুরাট নগরী লুণ্ঠিত হয় । সমাট সেই 
সংবাদ পাইর! অনুকম্পাবশতঃ তত্রস্থ 

বাবসায়ীদিগের খাজনা এক বৎসরের 

জন্ত মাপ করেন এবং ইংরেজ ও 

ওলন্দাজ ব'ণকদিগের খাজনা হাস 

করিম়া দেন। কিন্ত শিবাজীর পুনঃ 
পুনঃ আক্রমণ, লুট প্রভৃতিতে সম্রাট 

বিরক্ত হইণ্। উঠেন এবং তাঁহাকে 

দমন করিবার জন্ত জয়সিং নামক 

প্রসিদ্ধ রাজপুত সেনানীকে বন সৈম্ত- 

সহ দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন | জর- 

পিংহের বুদ্ধিকৌণলে ও রণচাতুর্দে 
প্রপিদ্ধ পুরন্দর ছুর্গ মুঘল অধিকৃত হয় 

এবং মুঘলাদগের সহিত শিবাঁজীর এক 

সন্ধি হয়। সেই সপ্ধির ফলে এবং জয়- 

পিংহের প্ররোচনার ১৬৬৬ ত্রীঃ অবে 

শিবাজি, বনু ইতস্ততের পর, আগ্রার 

গমন করেন। আওরঙ্গজীব গ্রকাণ্ঠ 

দরবারে শিবাজীকে গ্রহণ করিয়। 

তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাওদিগের 

মধ্যে বণিবার আজ্ঞা! দিলেন। শিবাজী 

ইহাতে অতিশর অপমানিত বোধ 

করিলেন । ইহতেও সন্ধষ্ট :ন! হইয়া 

আগরঙ্গজীব প্রকারান্তরে মারাঠা- 

পতিকে তাহার বাসভবনে বন্দীভাবে 

রাখিতে লাগিলেন। চতুর শিবার্জী 
সব ব্যয় অন্ধাবন করিয়! অতি- 

কৌশলে আগ্রা হইতে পলাঞ্পন করিয়! 

সেই বৎসরেরই প্রার শেষ ভাগে বার 
গড়ে আদিয়। উপস্থিত হইলেন (বিস্তৃত 
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বিবরণ শিবাজী নামে দ্রষ্টবা)। ইহার 

পর প্রান তিন বৎসর কাল আওরঙগ- 

জীবের সহিত শিবালীর আর সংঘর্ষ 

উপস্থিত হয় নাই। রাঁজপুতসেনানী 

যশোবস্ত পিংহ, এসং অন্ততম সম্রাটপুত্র 

মুয়াজ্জিমের ম্ধ্স্থতায় আওয়ঙ্গজীব 

শিবাজীকে দরাজ1” উপাঁধ ধারণ 

করিতে অনুমতি দিলেন । শিবাজীর 

পুত্র শস্ভুজির আধনারকত্বে একটি, 

মারাঠাব।হিনী আওরঙ্গাবাদে প্রেরিত 

হইল এবং তৎফলে শম্তজ পাঁচ হাঁজারা 
মনসব্দীরের পদ প্রাপ্ত হইলেন | 

কিন্ত আওরঙ্গজীনের সন্দেহপ্রব্ণ মন 

ইহাতে সঞ্থুষ্ট হইতে পাগিল না । 

শিবাজীর সহিত তৎপুত্র মুরাজ্জিমের 

সৌহার্দ তাহার পক্ষে আশঙ্কার হেতু 
হইল | তিনি শিবাজীকে পুনরার বন্দী 

করিতে অথবা অন্ত কোনও উপায়ে 

সম্পূর্ণরূপে শ্ববশে রাখিতে চে করিত 

লাগিলেন অতিশয় অবিবেচনা বশত 

সম্রাট বির'র প্রদেশে শিবাজীর জায়গীর 

বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিলেন । 

একবৎসর পুর্বে শিবাজী যখন আগ্র' 

গমুন করেন, তখন তাহার পাথেয়স্বরূপ 

লক্ষমুদ্রা ধণ দেওয়। হইয়াছিল। 

অপরিশোধত খণ আদার করিধার 

উদ্দোশ্রেই এ জায়গীর বাজেয়াপ্ত করি 
. বার আদেশ দেওয়। হইয়াছিল । ইহ্! 

দ্বারা শিবাজীকে বিদ্রোহ ঘোষণ। করি- 
বার সুযোগ দেওয়! হইল মাত্র । তিনি 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক আওরজজীব 

অনতিবিলম্বে মুঘল সীমানার মধো লুট 

তরাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং 

অতি অল্নকাল মধ্যেই অনেকগুলি ছর্গ 
অধিকার করিয়! লইলেন। এই সময়ে 

সম্রাটের পুত্র মুয়াজ্জেম আওরঙ্গাবাদে 
সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপে কাজ করিতে 

ছিলেন। তাহা সহিত মুঘল সেনাপতি 

দিসীর খার মনোমালিন্য উপস্থিত হুয়। 

শিবাজী এই বিবাদের সুযোগ গ্রহণ 

করিয়া! দ্বিতীয়বাঁর স্থুরাট নগরী লুষ্ঠন 
করেন। এই ভাবে অতি অল্পকালের 

মধ্যে সুরাট নগরী ছুইবার লুষ্টিত হও- 
যার, ব্যবসা ও বাণিজ্যের অতিশক্র 

ক্ষতি হইতে লাগিল! কোনও বিশ 

বণিকই আর শ্র নগরীকে, বাবপার 
নিরাপদ স্থান বলিয়। মনে করিতে 

পাঁরিলেন না। তৎফলে বাজন্বেরও 

প্রতৃত ক্ষতি হইতে. লাগিল। ইহার 
পরে শিবাভী স্বয়ং অথবা অন্ঠান্ত মারা) 

সেনাপতিরা মুঘল রাজ্যসীমার নান! 

স্থানের হুর্গাদি অধিকার ও লুট করিয়! 
বেড়ীইতে লাগিলেন । অবস্থা ক্রমশই 

শঙ্কটাপন্ন হইয়। উঠিতেছে দেখিয়। সম্রাট 

১৬৭১ হীঃ অবে মহবৎ খা নামক, 
প্রসিদ্ধ সেনণগতিকে মারাঠাদমন কার্ধে; 

প্রেরণ করিলেন এবং মহাবৎ খাঁর কাঁজ 

খুব সন্তোষজনক বোধ ন1 হওয়াতে 

অল্লপকাল পরে দ্রিলীর খ। ও বাহাদুর 

খ| নামক অপর ছই জন সেনাপতিও 
প্রেরিত হইলেন। তাঁহার! মারাঠী- 



আওরজজীব 

অধিকৃত কৌনও কোনও দুর্ পুনরধি কর 

কৰিলেও মুঘল প্রতৃত্ব তাহাতে বিশেষ 

বিস্তার লাভ করিল না । এই ভাবে 

সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয় দাঞ্ষিণাত্যে মুঘন 
ও মারাঠাতে বল পরীক্ষা চলিতে 

লাগিল। কখনও মারাঠার! সাঁমগ্নিক 

ভাবে পরাস্ত হইল, কখনও বা মুঘন 

বাহিনী পর্ধযহুন্ত হইল। বাহাছ্র খা, 

দিণীর খা, রণমস্ত খ! ও আরও অনেক 

মুঘল সেনাপতি যথাপাধ্য চেষ্টা করিয়াও 

মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণদ্পে দমন 
করিতে পারিলেন না। বস্ততঃ ১৬৮০ 

শ্রী: অবে শিবাজীর মৃত্যু পর্যন্ত দাক্ষি- 
গাত্যে মুঘল মারাঠা সংগ্রথমে কাহারও 

পক্ষে জর পরাজর মীমাংসিত হয় নাই। 

শিবাজীর মৃত্যুর পরও মারাঠার। মুঘল 
শক্তিকে ব)তিব্স্ত করিতে ত্রুটি করে 
নাই। তছুপ.র আওরঙ্গজীবের পুত্র 

আকবর মারাঠা ও রাজপুতদিগের 

সহায়তায় পিতৃপিংহাগন আঁধকারের 

আয়োজন করিতে লাগিলেন। একাধারে 

এই নব নানারূপ জ্টিল সমস্তার উদ্ভব 

হওয়ায় সমাট স্বরং ১৯৬৮২ থ্রী; অবে 

আওরঙ্কগাবাদে বাইয়া উপস্থিত হন। 

ধর সমর হইতে ১৭০৭ থ্রাঃ অন্দে 

তাহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাঁত্যেই 
ছিপেন। কিন্তু তাহা সত্বেও উদীয়মান 

মারাঠ। শক্তিকে তিনি ম্ববখে আনন 
করিতে মমর্থ হন নাই। শিবাজীর 
মৃত্ার পর তৎপুন্র শস্তীও মুঘলশক্তিকে 

জীবনী-কোষ ১২৬ 

শান্তি লাভ করিতে দেন নাই। 

দীক্ষণাত্যে উপস্থিত হইয়া! একা।ধক 
সেনাপতির অধানে বুহৎ বাহিনী 

বিভিন্ন'দকে প্রেরণপুরব,ক স্তর 
মারাঠাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার 
আফ্োঞ্ন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ 

তাহার চেষ্ট। বিশেষ ফলপ্রর হয় নাই। 

পরে তাহার ঝাজশীতিক কৌশলে 

তাহার পুত্র আকবর মারাঠাদগের 

সহায়তা লাভে এঞ্চিত হইয়। ভগ্নহদয়ে 

শ্তুজীর পঙ্গ ত্যাগ করেন। এদিকে 

শভুজাও  নির্ব,দ্ধিতাবশতঃ শ্পীয় 

পদ্ষীয় লোকদের বিরাগভাজন হইে 

ছিলেন। ততিন্ন তিনি পুগিজদিগের 
সহতও শক্রতা মাধন করিতে আরন্ত 

করাতে তাহাদের সঙ্গে তাহার বুদ্ধ 

উপস্থিত হইল | এই কল ঘটন! পর- 

ম্পরার সুযোগ পাইর। সম্রাট পুনরার 

মারাঠা দলনে উদ্যোগী হইলেন। এই- 

বার কেবল সেনাঁপতিদিগকে বিহিন্ন 

দিকে প্রেরণ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত 

হইলেন না । ন্বরংও অভিযান করিম! 

১৬৮৮ শ্রী: অবে বিজাপুরে যাইয়। 

উপস্থিত হইলেন। এদিকে শ্ুীর 

অধ্িবেচনাধুক্ত কাঁজের জন্ত ক্রমশঃ 

তাহার শত্রবৃদ্ধি হইতে লাগিল । 

অবশেষে ১৬৮৯ গ্রীঃঅবে মুঘন সেনা- 

পতি শেখ. নিঞ্জীম (নামান্তর মুকারাঁৰ 

খ') শম্ভুজীকে আক্রমণ করিয়! মারাঠা- 
পিকে বন্দী করিলেন। তাহার অল্প 
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কয়েক দিন পরেই শীশ্চর বন্দী শস্তুজী 

রাজনকাঁখে নাত হইলে আরঙ্গজীবের 
আদেশে তাহাদের প্রতি অতিশন্ব 

অপমান শ্ুচক বাবহার কর! হয় এবং 

অশেষ যন্ত্রণ! দিয়! বধ কর! হয় ।( মচ্চ- 

১৬৮৯ )। কিন্তু ইহাতেও মাঁনাঠ! 

শক্তি সম্পূর্ণদ্ধপে বিধ্বস্ত হইল ন|। 

শভূজীর কনিষ্ট ভ্রাতা রাজা 
রামকে নেতা করিয়া মীরাঠারা পুন 

রাঁয় মুঘলদিগের সহিত শক্তি পরীক্ষা 

করিবার চেষ্ট। করে। কিন্তু সে চেষ্ট 

অল্পক!ল স্থায়ী হন এবং ভাহাতে কোন 

ফললাভ হয় নাই! ১৮৮৯ খ্বী;ঃ অবে 

মুঘল সেনাপতি ইতিবাদ খ। রারগড়ের 
প্রসিদ্ধ ছুর্গ অধিকার করিয়া শস্তুদীর 
পুত্র শানু ও অন্যান্ত মার!ঠা নেতা এবং 

তাহাদের পরিবারবর্দকে নিজ তব্বা- 

ব্ধানে আনরন করেন | শাহকে 

রাজ! উপাঁধি ও সাঁত হাজারী মনপব. 

দারের পদ প্রদান কর। হইল, কিন্তু 

তাহাকে প্রার্থ বন্দীভাবেই মুঘল তত্ব।- 

বধানে রাখিবার ব্যবস্থা! হইল । কিন্তু 

ইহাতেও বিশেষ ফল দর্শিল ন। | রাজ- 

রাম (শল্তুজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা), পলাগ্নন 
পূর্ব্বক জিঞ্রিতে গমন করেন এবং তথায় 

শক্তিসঞ্চপূর্ববক পুনরায় মুঘল শক্তিকে 

য্থানাধ্য বাতিব্ন্ত করিনা! তুলিতে 
লাগিলেন এবং তাহার অন্তান্ত 

সেনানাযকগণ বিভিন্ন স্থানে থাকিয়। 

নিজ নিজ অধীনস্থ সৈল্ার্দিসহ মুঘল 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক আওরজজীব 

রাঙ্গেের একাধিক স্থানে লুটতরাজ, 

তুর্াদি অধিকার করিতে আরপ্ত 
করেন। শম্তুজীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে 

ঘে সকল মারাঠ। দুর্গ মুঘলদিগের অধি- 

কারে আমিঘ্(ছিল, তাহাদের অধি- 

কাংশই মারাঠার। আবার অধিকার 

করিয়া লইল। সম্রাট ঠিক এইরূপ 

অবস্থার জগ্ত প্রস্তুত ছিলেন না । তাহার 

ধারশা হইরাছিল যে শস্ভুজীকে বধ ও 
শান্ুকে বন্দী করার ফলে মারাঠা শক্তিও 

ংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব 

ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটিতে লা।গল। 

প্রাপ্ন প্রতোক ক্ষেত্রেই মুঘল সেন!- 
পতির। মারাঠাদিগের হস্তে পরাস্ত 

হইতে লাগিলেন এবং একই সময়ে 

একাধিক স্থানে সমভাবে শক্তি প্রয়োগ 

করিয়া! বিক্ষিপ্ত মারাঠাশক্তিকে সমূলে 
বিনষ্ট কর। নমাটের পক্ষে অস্তব হ্ইরা। 

উঠিল। শিবাজী ও শস্তুীর জ্ভাবে যে 
মারাঠার। আদৌ শক্তিহান হয় লাই, 

তাহা তিনি এইবার সম্যকৃ্ভাবে উপ- 

লব্ষি করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুঘল 

গৌরব দাক্ষিণাত্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
কোনও উপাপ্ই তিনি স্থির করিতে 

পারিলেন না। মারাঠা মস পূর্বের 
অপেক্ষা আরও গুরুতর আকার ধারণ 

করিল। এ সময়ে দক্ষিণাপথ পরিতাগ 
করির দিল্লীতে প্রত্যাগমন করা একা 

স্তই অযৌক্তিকর বুঝিতে পারিগ্না তিনি 
তাহার পুত্র শাহ-আলমকে পশ্চিমোতর 



আওরজজীব 

প্রদেশের শাসনকর্ত। নিবুক্ত করিয়। 

তীহাকে বহির্ভারত হইতে শত্রর আঁক্র- 

মন বাধ! দিবার ভার অর্পণ করিলেন, 

এবং স্বয়ং দাক্ষিণীত্যে থাকির। প্রণষ্ই 

মুঘল গৌরব উদ্ধার করিবার চেষ্টা 

করিতে লাগিলেন । কিন্তু সমীটের সকল 

চেষ্টাই প্রায় বিফল হইতে লাগল । 

মারাঠাদিগেরু লুটতরাজের ফলে সমগ্র 

দাক্ষিণাত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইল। 

মুঘলশক্তির দুর্বলতা অনুভব করিয়া 

নান! স্থানে ক্ষমতাশালী ব্ক্তির। স্বেচ্ছা: 

চার আরম্ভ করিলেন। অবস্থা চতু- 

দিকেই অতিশয় জন হইয়া উঠিতে- 

ছিল দেখিয়া বুদ্ধ বনদে অনন্তোপায় 

হইয়্। সম স্ব্ং সৈন্ট পরিচালনার ভাঁর 

গ্রহণ করিলেন । মৃত্যুর পুর্ববে কেক 

বদর প্র ভাবেই চলিয়াছিল। অতি 

দীর্ঘকাল ধরিগনা অনিশ্চিত মারাঠ। 

শক্তির পশ্চাতে ধাবন করিতে করিতে 

মুঘল বাহিনী পরিশ্ান্ত হইয়া পড়িয়া- 

ছিল। সেনাপতি দ্িগের মধ্যে অনস্তোষ 

বৃদ্ধি পাইতেছিল। খাগ্ভাঁভাব ও ব্যবস্থার 

অভাবে অনেক স্থলে প্রয়োঞন।- 

তিরিস্ত অর্থাদি বায় কারয়াও কোনও 

সুফল লাভ হইতেছিল না। কোনও 

কোনও স্থানে সামগ্নিকভাবে মুঘল 

শক্তি জয়লাভ করিলেও) অন্নক।ল পরেই 

আবার সেইস্থান মাঁরাঠাদিগের কর- 

তলগত হইতে লাগিল। এইভাঁবে জয় 

পরাজয় বিবর্তনের ফলে বত প্রকার 

জীবনী-কোব ৯২৮ 

অশান্তি, অন্ুবিধ। ঘট! 

স্বাভাবিক তাহার কোঁনওটিরই ক্রটা 

হইগ না! অথচ সমাট নিরাশ! হুই- 

বার পাত্র ছিলেন ন।। মারাঠাদলনরূপ 

মন্রীচিকার পশ্চাতে বুথ! দৌড়াদৌড়ি না 

কাররা দিলীতে প্রত্যাগমনের প্রস্তাব 

তাহার নিকট উপস্থিত করাও অসস্তব 

ছিণ। মেই অষ্টাশীতি বর্ষ জরাজীর্ণ 

বুদ্ধের তখন কেবল এই সংকল্পই দৃঢু 

ছিল “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।” 

কিন্ত ভবিতব্যের বিধানে মনের সাধন 

আর তার জীবনে সম্ভব হইল না। 

১৭০৫ খীঃ অবের শেষ ভাগে তার 
জীবনের শেষ অভিযান ওয়াদিংগের! 

অধিকার সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্তনের 
পথে তিনি গুরুতর অন্ুস্থ হই পড়েন 

এবং বোধ হর প্রকৃতির বিধান অলজ্ঘ- 

নীয় অনুভব করিরা আহম্মপ নগরে 

প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত হন। 

শস্ভুজীর মুত্যুর পর আওরঙ্গজীব 
যে করস বৎসর জীবিত থাকিয়! 

মাঁরাঠাদলনে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই 

সময়ের মধ্যে নিয় লিখিত প্রধান প্রধান 

ঘটনা গুলি ঘটিনাঁছিল। ১৬৮৯ খ্রীঃ 

অন্দে রাজারাম পশারন করিয়া 

জিন্রিতে উপস্থিত হন। এ বৎসরল 
সেনাপতি জুলফিকার খ'। রায়গড় অধি- 

কার করিয়া সানুচর শাহকে বন্দী 
করেন। পরবর্তী বৎসরে মুঘল সেনা- 
পতি রুস্তম খ। মারাঠাহস্তে বন্দী হুন। 

বিশৃঙ্খনা, 



১২৯ 

১৬৯২ শ্রী; অবে অপর মুঘল সেনাপতি 

আঁলি মরদাঁন খঁ। মারাঠা-সেনানী শাস্ত| 

ঘোরপারের হস্তে বন্দী হন। ১৬৯০ গ্রীঃ 

অব হইতে জুলফিকার খঁ। প্রভৃতি মুঘল 
সেনাপতিগণ জিপ্রি অধিকার করিবার 

চেষ্টা করেন এবং বিফল মনোঁরথ 

হইয়া প্রায় তিন বৎসর পরে সে প্ররাস 

পরিত্যাগ করেন। ১৬৯৪ খ্রীঃ অব্দে পুন- 
রায় জিঞ্জি অধিকারের চেষ্ট। হয় এবং 

অনেক চেষ্টার পরে ১৬৯৮ খ্রীঃ অন্দে উহ! 

মুঘল অধিকারে আইসে। এই সময়ের 
মধ্যে দক্ষিণাপথের পূর্বভাগে তাঞ্জোর, 
ভেলোর, আর্কট প্রভৃতি কতিপয় স্থান 

মুঘল অধিকারে আইসে এবং কতিপয় 

মুঘল সেনানী মারাঁঠাঁিগের হস্তে নিহত 
এবং বন্দী হন। রাজপুত সেনাপতি 

দুর্গাদাস, সম্রাটের পৌত্র (কুমার আক- 
বরের পুত্র ) বুলন্দ আখ.তারকে সম্রাট 

সমীপে উপস্থিত করেন । এবং তজ্জগ্ত তুষ্ট 

হইন্1 সমাট দুর্গীদাস ও যশোবন্তের পুত্র 
অজিত শিংহকে জারুগীর ও রাজনম্মান 

প্রদান করেন। ১৬৯৯ গ্রীঃ অন্ধে ইউ- 

রোপীপ্দু বণিকদিগের সহিত এক 

বন্দোবস্ত হয়। তাহার ফলে, ওলন্দাজ, 

ইংবাছু ও ফরাসীর। আরবসাগর, পারন্ত 
উপপাঁগর ও ভারতবর্ষের সন্নিকটস্থ স্থান 

সমূছে জলদম্্য দমনের ভার প্রাপ্ত হন। 

এ বংসরই আওরঙ্গজীব ্বন্ধং সেতারার 
দুর্ম অধিকার করিতে অভিযান করেন 
এবং কয়েক মাসের মধ্যেই টঃ মুঘল 

৯৭-_.১৮ : 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক আওরঙল্গজীব 

অধিকৃত হয়। অতঃপর কয়েক বংসরের 

মধ্যেই আরও কয়েকটি মরাঠা অধিকৃত 

ছর্গ মুঘল অধিকারে আইসে। 

দক্ষিণাপথে যখন এইরূপ ঘটিতেছিল, 
তখন উত্তর ভারতে বুদ্ধবিগ্রহের অভাব 

ছিলনা । ১৬৮১ শ্রী; অন্দে মেবারের 

সহিত মুঘলশক্তির সন্ধির ফলে, তথায় 

শান্তি স্থাপিত হয় । তখনও মারবাড় 

মুঘল-সধীনে ছিল বটে, কিন্তু রাঠোর 

বীর ছুর্ণাদাস স্বদেশকে শত্রু হস্তহইতে 

উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন । 

যদিও সুদীর্ঘকল তাহার আশা অপূর্ণ 

ছিল। দক্ষিণাঁপথে মারাঠাদিগের সহিত 

বলপবীক্ষায় মুঘলশক্ত ক্রমশঃ যখন 

ক্ষীণবল হইর। আসিতে লাগিল, তখনই 
রাঁঠোরেরা তাহাদের মনোবাসন। 

পূর্ণ করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হইলেন। 
তাহা হইলে অতি দীর্ঘকাল 

ব্যাপিয়! চেষ্টার পর এবং সমআাটের 

মৃত্যুর পর প্রকৃত পক্ষে অজিত সিংহ 

পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। 

( হর্গীদান দেখ)। আগ্রা ও মথুরার 
সন্গিকটস্থ হদর্য জাঠ সম্প্রদায়ও, সমআা- 

টের দীর্ঘকাল রাধানী হইতে দুরে 
দাক্ষিণাত্যে থাকার জুযোগ গ্রহণ করিয়! 

নানখরূপে উপদ্রব করিতে আরম্ত 

করে। বরাঞজ্জারাঁম ও রামছেড়া নামক 

ছুই জাঠি সর্দীরই এই বিষয়ে অগ্রনী 
ছিলেন। শাহুজাঁদ। বিদার বথ্তকে সম্রাট 
প্র জাঠ বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করেন। 
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কিন্ত তিনি ভালরূপে কার্ধা আরস্ত আওরজজীবের রাজত্বকালে বঙ্গে 

করিবার পূর্বেই, জাঠের! নান! স্থানে 
লুটপাঁট করিয়া সাম্রাজ্যের নাঁনাপ্ূপ 

ক্ষতি করে। ১৬৮৮ খ্রীঃ অবে রাজ।- 

রাম নিহত হইলে, জাঠ উপদ্রব কথক্চিৎ 

হাস পায় মাত্র, কিন্তু জাঠদিগকে সম্পূর্ণ 
রূপে বশে আনয়ন করিতে একাধিক 

বংনর সমন্ন লাগিয়াছিল। রাজাবামের 

্রাতুপ্ুত্র চুড়ামন ভরতপুরের বর্তমান 

জাঠ রাঞজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 

গোয়ালিন্নরের নিকটবর্তী বুন্দেলখণ্ডেও 
সামরিক উপদ্রব হইয়াছিল। পাহাড় 

সিংহ গাউর নামক একজন রাজপুত 

ভূম্বামী, কিছুকাল লালপিংহ খিচি নামক 

আর একজন চৌহানবংশীয় রাঁজপুতের 

সহিত মিলিত হইয়া মুঘল সাম্রাজ্য ভূক্ত 

স্থানে উপদ্রব করিতে থাকেন। রাঁজ- 

কীর সৈম্তের হস্তে পাহাড় পিংহ নিহত 

হইলেও, তাহার অন্ততম পুন্র ভগবন্ত 
সিংহ এবং তাহার পর পাহাড় সিংহের 

অপর পুত্র দেবী সিংহ কিছুকাল পর্যযস্ত 

মুঘলদ্িগকে যুদ্ধে ব্যাপৃত থা কতে বাধ্য 

করেন। ১৬৯২ খ্রীঃ অব এই বিদ্রোহ 

শান্ত হয় । এতদৃভিন্ন বিহারে গঙ্গা- 

রাম নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 

এবং বাজপুতানার অন্তর্পত রামপুরার 

রাও গোপালসিংহ চন্দাবৎ নামক এক 

জন ভূন্বামী, পারিবারিক কারণে 

বিদ্রোহী হন। এই সকল বিদ্রোহ 

অচিরেই দমিত হয়| 

ইংরেজদিগের বাণিজ্য-__ 
আওরঙ্গজীব সিংহাসনে আরোহণ 

করিবার বন্ছপুর্ববে উড়িয্যার কোনও 
কোনও স্থানে ইংরেজ বণিকদের .কুঠী 

স্থাপিত হয় এবং ১৬৫১ খ্রীঃ অন্দে সম্রাট 

শ-জাহানের বাজত্ব কাঁলে হুগলীতে 

প্রথম ইংর।জ বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত হয়। 

রাজকুমার শুজা তখন বাঙ্গালার 

শাসনকর্তা ছিলেন । তিনি ইংরেজ- 

দিগকে, বার্ধিক তিন হাজার টাক! 

খাজান! প্রদানে বাণিজ্য করিতে অনুমতি 

দেন। তাহাদিগকে অপর কোনও 

প্রকার বাণিজ্য শুন্ধ দিতে হইত ন।। 

কিন্তু রাঁজকর্মনচারীদিগের অনাধুতা, 
অর্থলোৌভ, ইংরেজ বণিক দিগেরও! 

সেইরূপ দোষের জন্ত ধীরে ধীরে উভয়ের 
মধ্যে বিরোধ বীধিয়! উঠিতে লাঁগিল। 
তগ্ভিন্ন ইংরেজ বণিকের।, সুরাঁট বন্দরে 

আমদানী দ্রব্যের উপর বে শুন্ক নিদ্দি্ 

ছিল, তাহার অন্ুহাত দেখাইয়া বাঙ্গাল। 
ও উড়িম্তার বন্দরে আনীত পণ্য দ্রব্যের 

জগ্ত শুন্ধ দিতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করেন । 

১৬৬৫ খ্রীঃ অবে সম্রাট আদেশ দেন 

যে, সমস্ত প্রদেশেই আমদানী দ্রব্যের 

জন্ত হিন্দুগণ শতকরা পাঁচ টাক। ও 
মুদলমানগণ শত করা আড়াই টাক! 

শুক্ধ দিবে । ইউরোপীয় বণিকগণের 

উপর জিপ্সিয়। কর স্থাপন করা সুবিধ! 

জনক বোধ ন হওয়াতে এবং অন্তান্ত 
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কোনও কোনও বিষয়ে হিনাব পত্রের 

অন্থবিধ। হওয়াতে, ১৬৮০ খ্রীঃ অব 

তিনি এই বিধান করেন যে, ইউরোপীয় 

বণি কগণ, তাহাদের আমদানী পণ্যের 

জন্য শতকর। সাড়ে তিন টাক! শুল্ক 

দিবে। এই ব্যবস্থ। প্রধানতঃ সুরাট 

বন্দরে আনীত দ্রব্যের জন্তই হইরাছিণ। 
কিন্তু বাঙ্গ(লা ও উড়িষ্যার ইংরেজ 

বণিকেরা উহ। এ দুই প্রদেশে আনীত 

পণ্য দ্রব্যের উপর ধাঁধ্য করিতে সম্মত 

ছিলেন না। ততিন্ন শুজা তাহার শাসন 

কালে (প্রাদেশিক শাণনকর্তী রূপে 

মাত্র) যে বিশেষ আদেশ দিয়াছিলেন, 

তাহ। যে পরবর্তী শাসনকর্তীর আষলেও 

'বহান থাকিবে, এইরূপ কোনও অন্ত 
ছিল না। সুতর।ং প্র দুই বিষয় লইয়া 

ইংরেজ বণিকদিগের সহিত সম্রাটের 

বিবাদের সুত্রপাত হয়। উপরোক্ত কারণ 

গুণি ব্যতীত মুঘল রাজকম্মচারীদিগের 

স্বেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার প্রভৃতি কতি- 

পর বিষয়েও বণিকের! সম্নাটের নিকট 

অভিযোগ করে। সম্রাট সেইগুলর 

বথাসাধ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। 

কিন্ত সম্রাট দাক্ষিণাত্যে বুদ্ধ বিগ্রহে 

ব্স্ত থাকাতে তাহার লিখিত আদেশও 

এনেক সময়েই দূরবর্তী প্রদেশ গুলিতে 
সম্যক ভাবে প্রতিপালিত হইত ন]। 
যাহ! হউক রাজশক্তি ও বণিক্দিগের 
মধ্য অসস্তোষের মাত্র ক্রমশঃই বাড়িয়। 

চলিতে লাগিল এবং অবশেষে ১৬৮ছ্খ্রী 

আওরজজীব 

অবের শেষ ভাগে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ উপস্থিত 

হইল | জলপথে ইংরেজ বণিকের! 

প্রথম হইতেই ক্ষমতাঁপন্ন ছিল। তাহারা 

হুগলি, হিজলি, বাঁলেশ্বর প্রভৃতি স্থানে 

মুঘল সৈম্ত আক্রমণ করিয়। নাঁনারপে 

উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। অনেক 

স্থানে সরকারী পণ্য নষ্ট করিয়া! রাঁজ- 

স্বের ক্ষতি করিল | প্রথমে সম্রাট 
সমস্ত ইংরেজ বণিকদিগকে বন্দী 
করিয়। ভাহাদে ধাণিঞ্ের কুঠী সকল 

অধিকার করিবার আদেশ দিলেন | 

কিন্তু ইংরেজদের ব্যবসায় বন্ধ হওয়ার 

রাজস্বের ক্ষতি হইতে লাগিল। তত্তিন্ 

তাহারা মক্কীপ্ন তীর্থগাঁমী ধাত্রী জাহাজ 
গুলির যাতারাতের বাধা স্থষ্টি করিতে 

লাগিল। এইস্প নানা কারণে পরিশেষে 
তাহাদের সহিত একটা রফা করিতে 

হইল (১৫৯০)। বঙ্গালার শাসনকর্ত| 

ইব্রাহিম খ। সমাটের নির্দেশে পুনরায় 

ইংরেজদিগকে বার্ষিক ৩০০০ মুদ্রা শু 
দিয়। পুর্ঝের স্তাক্র ধাণিজ্য করিতে অন্তু- 
মতি দ্রিলেন। বাঙ্গালার গায় ভারতের 

পশ্চিম কুলে, স্থুরাট ও বোম্বাই অঞ্চলেও 
স্থানীয় মুঘল শাঁসনকর্তাদের সহিত 

ইংরেজ বণিকদের বিবাদ উপস্থিত হয়। 

তদুপলক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষও ঘটে । 

ইংরেজ বণিকের। সুরাট পরিত্যাগ 

করিয়। বোম্বাইতে টলিয়া। যাইবার চেষ্টা 

করে। কিন্তু তাহাঁদের চেষ্টা সফল হয় 
নাই। কয়েকজন ইংরে নেত! মুঘল 
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হুন্তে বন্দী হয়। পরিশেষে সন্ধি স্থাপিত 

হইলে ইংরেজগণ দেড় লক্ষ মুদ্রা জরি- 
মান! প্রদান করিয়। পূর্বের যার 

বাণিজ্য করিতে অনুমতি লাভ করি- 

লেন। স্ুুরাটি ও অন্তান্ত নিকটবর্তী 

স্থান সমুহের ইংরেজ বণিকদিগের সহিত 

রাজশক্তির সংঘর্ষের জন্য আরব সাগর 

স্থিত ইউরোপীগ জলদন্থ্যগণের অত্যা- 
চারও অনেকট। দায়ী । এ সকল জল- 

দন্থাগণের মধ্যে অনেক ইংরাজ ছিল। 
তাহাদের মধ্যে ইন্টইণ্ডিয্া কোম্পানির 

কশ্মচত কন্মচারীও অনেক ছিল | 

এই সকল জলদস্ত্যগণ ভারতবর্ষ, আরব, 

পারন্ত প্রভৃতি দেশসমূহে গমনাগমন- 

কারী জাহাজ সকল লুণ্ঠন করিত । 
ভারতবর্াস্থিত মুঘল রাজকন্মমচারীগণ এই 

সকল জলদস্ত্যদিগকে ইংরেজ বণিক- 

দিগেরই সহকন্মী বিবেচনা! করিতেন । 

এবং তজ্জন্ত সুরাট ও অন্যান্ত স্থানে 

অবস্থিত নিরপরাধ ইংরেজ বণিকগণও 

অনেক সময়ে বিন। অপরাধে রাজরোষে 

পতিত হইপ্প। লাঞ্ছনা ভোগ করিত। 

রাজ্যশাসন প্রণালী__ 
একথা! প্রত্যেক নিরপেক্ষ ্রতি- 

হাসিকই স্বীকার করিয়। থাকেন যে, 
ভারতবর্ষের মুঘল সম্রাটদিগের মধ্যে 

আওরঙ্গজীব একজন শ্রেষ্ঠ সমাট ছিলেন। 
রাজোচিত গুণাবলীর এত অধিক 

মমাবেশ খুব অল্পের চরিত্রেই দেখা 
গিম্াছে । বিচক্ষণ, কর্মকুশল, কঠোর 
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পরিশ্রমী, দাহদী, বিলাপিতাশৃন্য, স্থির" 
বুদ্ধি প্রভৃতি মাঁনবচরিত্রের মহৎণুণ 
সকল জম্রাট আওরঙ্গ জীবে প্রভূত পরি- 

মাণে দৃষ্ট হইত। কিন্তু তাহা সত্বেও 

ইতিহাদ সাক্ষ্য দিতেছে যে, তাহার 
মৃত্যুর অল্পকাঁল পরেই, ভারতের মুঘন 

সাম্রাজ্য শতধ। ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে । 

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়। 
কেহ কেহ বলেন যে, সম্রাট আওরঙ্গ- 

জীব অত্যধিক শ্বধশ্গ্রীতিবশতঃ ভিন্ন- 

ধর্মীবলম্বী প্রজাদিগের উপর বিভিন্ন 

প্রকারের ব্যবহার করিতেন বলিয়া, 

রাজ্য মধো এক গুপ্ত অসন্তোষ ধূম!- 

ফ্িত ছিল। তাহার জীবিত কালে 

সেই ধুমাচ্ছন্ন অগ্নি বাহির হইবার, 
সুযোগ পাদ্প নাই মাত্র । একথ! এ্রতিঞ 

হাগিক সত্য যে সম্রাট আগরঙ্গজীব 

বহুস্থলে হিন্দু প্রজীদিগের উপর বৈষম্- 

হুচক ব্যবহার করিবার আদেশ প্রদান 

করিয়াছিলেন এবং স্বধঙ্থের প্রতি অন্য 

ধিক আকর্ষণবশত; অপর ধর্মীবলম্বী 
দিগের ধন্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়া- 

ছিলেন। কিন্তকেবল এই কারণেই 

মুঘল সাম্রাজ্যের ভিন্তি এতদুর শিথিল 
হইয়া উঠিতে পারে নাই যে, তাহার 

মৃত্যুর অল্নকাল পরেই মুঘল শক্তি ছুর্ববল 

হইয়। অন্যান্ত উদীয়মান ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
শক্তির নিকটও সহজে বশ্বতা স্বীকার 

করিবে । দাক্ষিণাত্যে মারাঠা। শক্তির 
অভ্যুদয় সুঘল-রাজশক্তির দ্রুত পতনের 
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অন্ততম কারণ বটে। কিন্তু আনুষঙ্গিক 

আরও কতিপয় কারণও বিনেচ্য। 

দাঁক্ষিণাত্যের বিজীপুর ও গোলকুণ্ডার 

পাঠান রাজবংশের উচ্ছেদসাধনও অব- 

হেলা করিবার বস্তু নহে। উক্ত 

রাজ্যদ্ধ্ যদি শ্রীভাবে সমধর্মী মুঘল- 
রাজশক্তির হন্তে বিনাশ প্রাপ্ত না 

হইত, তাহা হইলে দাক্ষিণাতোর 
মাযাঠাশক্তিকে দমন করিতে মুঘল- 

শক্তিকে এত কষ্ট স্বীকার করিতে 

হইত না। আওরঙ্গজীবের রাজত্ব 
কালে মুঘল-সাত্র।'জ্যের আয়তন এত 

বিস্তার লাভ করিয়াছিল বে, ততৎকাঁলে 

কোৌনও এক অতিদুরবন্তী কেন্দ্র 

, হইতে সকল প্রান্তবর্তী স্থানে সমভাবে 
'দৃষ্টি রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিরা- 
ছিল। আওরঙ্গজীব মারাঠ দমনে বে 

প্রমাণ সময়, অর্থ ও শক্তি ক্ষয় 

করেন, তাহা যদি সঞ্চিত থাঁকিত, তাহ! 

হইলে তাহার পরবর্তী সম্রাটগণ সেই 
সকলের সুযোগ লাভে বঞ্চিত হুই্তেন 

'না। মারাঠারদিগের সহিত দীর্ঘকাঁল- 

ব্যাপী সমরে লিপু হইবার পূর্বেও 
সর্বত্র শাস্তি স্থাপিত ছিল না। রাঁজ- 

পুতানার যুদ্ধ, শা-জাহানের জীবদশধয় 

দাক্ষিণাত্যের বাজ প্রতিনিধিত্ব কালে 

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার যুদ্ধ, সিংহাসন 

লাভের জন্ত ভ্রতৃদ্বয়ের সহিত সংগ্রাম 

গ্রহথতি ঘটন। পরম্পরা রাঁজশক্তিকে 

শষ্টবল পুনরুদ্ধারের সময় দেয় নাঁই। 

ভারভীয়-এঁভিছাজিক আঁওরজজীব 

শ্রেষ্ট সেনানায়ক ও শাসনকর্তাগণ দীর্ঘ- 

কালব্যাঁপিয়। দাক্ষিণাত্যের ও রাজ- 

পুতনার যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়, 

অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত নিম্বুদ্ধির 
কর্মচারীগণদ্ার। গুরুতর কাঁধ্য সম্পা- 

দন করাইতে হইত। ইহাতে কাধ্য 

স্ুসম্পন্ন হইত না এবং অচিরেই ঃতজ্জন্ত 
নৃতনভাবে অর্থাদি ব্যয় করিবার 

আবশ্তকত। হইত । 

সম্রাট শা-জাঁহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
দারাশেকে। অনেকটা উচ্চ ও উদার 

ভাঁবাপন্ন ছিলেন। আওরঙগজীব তজ্জন্ 

তাহাকে ইস্লামের শক্র বলিয়া মনে 

করিতেন । 'সিংহাসন অধিকার করি. 

বার সময়ে তিনি অনেকবারই ইহ৷ 

ঘোষণ করিয়াছিলেন যে, দার! সম্রাট 

হইলে ভারতে ইস্লামের ঘোর 

অবনতি হইবে বলিয়াই তিনি, ধর্মের 
পবিত্রত। রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়।, দিংহা- 

সন অধিকার করিতেছেন তাহার 

উপরোক্ত ঘোষণ1! যে আদৌ অযৌক্তিক 

নহে, তাহা কয়েকটি কাধ্য হইতে 

নুপ্রমাণিত হইয়াছিল। পুর্ব প্রচলিত 
যে সকল কাঁধ্য তিনি ইস্লামের অন্থ- 

মোদিত বলিয়। মনে করিতেন না, সেই 

সকল কাঁজ নিষেধ করিয়। দিয়াছিলেন। 

পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটগণ রাজ্য মধ্যে 

প্রচলিত মুদ্রায় ইসলামী ধর্মশাস্ত্রের 
বচন ( কাঁলেম। ) মুদ্রিত করাইতেন। 

পারস্ত নরপতিদের অনুকরণে ভারতে 



আঁওরঙজীৰ 

মুঘল সম্রাটগণও নওরোজ ( পাঁরদিক 

নববর্ষ ) উৎসব করিতেন, আওরঙগজীব 

এই উভয় ব্যবস্থাই উঠাইয়! দেন | 

শেষোঁক্তটির পরিবর্তে রমজান মাসের 

পরে অভিষেকোতৎ্ষব প্রবর্তন করেন। 

পৃর্ব্বে সভাষদ্গণ কত কটা! হিন্দু ্ রথানু- 

যারী হাত তুলিয়। অভিবাঁদন করিতেন। 

তিনি উহা বন্ধ করিয়া দেন। তৎ- 

পরিবর্তে “সালাম আলে-কুম* বলিয়া 

সম্ভাষণের ব্যবস্থা হইল। বৎসরে ছুইবাঁর 

পূর্ববর্তী সম্রাটের। দেহভারের অন্ুপ্ণপ 
স্বর্ণ ও রৌপ্যের সহিত তুলিত হইতেন। 
আওরঙ্গজীব উহ! নিষেধ করেন । পূর্বে 

মুঘল সম্রাটের সমস্ত রাজীদিগকে 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ে 
তাহাদের কপালে অঙ্গুলিদ্বার। টাক! 

পরাইয়া দিতেন। এই প্রথা হিন্দু 

ধর্মানমোদিত বলিয়া আওরঙ্গঈজীব 

উহ! উঠাইয়! দেন। সম্রাট আকবরের 

সময় হইতে মুঘল সম্রাটগণ আগ্রার 
দুর্গপ্রাকার হইতে প্রজাদিগরকে দর্শন 

করিতেন এবং প্রজারাও তাহাদিগের 

দর্শন লাভ করিতেন। 'এই প্রথাও 

সম্রাট আওরঙ্গজীবের অনুমোদিত ন। 

হওয়ায়, তাহার আদেশে উঠিরা বাএ। 
রাজ্য মধ্যে মদ; ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক 

দ্রব্যের ব্যবহার শিষেধ করিয়! আদেশ 

জারী করেন এবং যাহাতে উক্ত প্রকার 

দ্রব্য সমূহ ব্যবহৃত না হয়, তজ্জন্য 
দৃষ্টি রাখিবার জন্য কর্মচারীও নিষুক্ত 

জীবনী-কোষ ১৩৪ 

হয়। হিন্দুদিগের সতীদাহ গ্রথাও তিনি 

রোধ করিবার প্রয়াস পান। কিন্ত 

তাহার সদিচ্ছ! প্রণোদিত অনেক ব্যব- 

স্কাই আশাচুরূপ ফললাভ করে নাই। 

ইস্লামের প্রচার, ধর্মৃবিশ্বাসের সহিত 
জড়িত কুরীতি দমন, প্রভৃতি কার্যে 

তিনি সমধিক অবহিত ছিলেন। সেই 

কারণে যে সকল ধর্মযাজক ব! প্রচারক 

দারার বিশেষ অনুগৃহিত ছিলেন? তীাহ!- 

দের অনেককে সম্রাটের হস্তে নিগৃহিত 

হইতে হইয়াছিল। পবিভ্রনগরী মক্কার 
প্রধান প্রধান ধন্মবাজকগণ, পাছে 

তাহার সিংহাসন অধিকারকে অধন্ম- 

প্রস্থত বলিয়। ঘোষণ। করেনঃ তজ্জন্ 

বাঁজক্ষমতা দৃঢ় ভাবে লাভ কাঁরপা 

তিনি মক্কা ও মদিনার ধন্ময|ঙ্গক এবং 

ধন্মগ্রাণ হুঃস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিত- 

রণের জন্য বহু অর্থ, বিশ্বাসী কম্মচাগী- 

হস্তে প্রেরণ করেন। 

স্বয়ং অতি তীব্র ম্বধহ্থানুরাগী 

ছিলেন বণিরাঃ তাহার প্রত্যেকটি কাজ 
বাহাতে ইস্লাম ধন্মীন্থমোরদিত হয়, 

তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। দেই 

ধর্মবিশ্বাসই তাহাকে অনেক স্থলে 

হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে ও 

তাহাদের ধরন্মবিশ্বামে আঘাত দিতে 

প্ররোচিত করে। ১৮৭৯ খ্রীঃ আহে 

জিজিয়৷ কর পুনঃ গ্রবন্তিত হয়। এই 
কর, ইসলাম ধর্মশান্ত্রান্থমোদিত | ইস্- 
লামে অবিশ্বাসী ব্যক্তি মান্রকেই এই 
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কর দিতে বাধ্য করা হয়| সম্রাট 

আকবর এই বৈষম্য মূলক কর উঠা- 
ইয়। দেন। বলাবাহুল্য এই কর পুনঃ 
প্রবস্তিত হওয়াঁয় রাজ্য মধ্যে বিশেষ 

বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। অনেক দরিদ্র 

ব্যক্তি করপ্রদানে অসমর্থ হইয়্। ইস্লাম 
ধর্ম গ্রহণ করে। প্রকারান্তরে এই 
কর স্থাপন দ্বারা ভারতে ইসলামের 

প্রচার বৃদ্ধি পাইত বলিগ্লা, আওরঙগজীব 

উহ1 উঠাইর দিতে সম্মত ছিলেন ন| | 

দ্াক্ষিণাত্যের পাঠ!নরাঁজ্য গোলকুণ্।র 

নুলতাঁনের। শিয়! সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। 

আওরঙ্গজীব স্বয়ং জু্গি সন্প্রদারান্তর্গত 

ছিলেন। গোলকুণ্ডর মুঘল আক্রমণ 

অনেক মুপলমানেরাও পছন্দ করিতেন 

না। সম্রাট পক্গীস্তরে শিয়া! সম্প্রদায়ের 

উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন লা! । ১৬৮৪ 

ঘ্বী; অব কাশ্মীরের শ্রীনগরে শিরা ও 

সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে এক গুরুতর 

ধঘর্ষয ঘটে, তৎফলে উভর পক্ষেই 

অনেক ব্যক্তি হতাহত হয়। 

শায়েন্তা খার পরে ১৬৮৯ খ্রীঃ 

অবে ইব্রাহিম খ। বাঙ্গালার সুবাদার 

নিধুক্ত হন। তাহার শানন কাঁলেই 
মেদিনীপুরের জমিদার শোভা সিং 
বিদ্রোহী হইর়1 বাঙ্গালীর নীনা স্থানে 

অত্যাচার ও লুট করেন। এই বিদ্রো- 
হের নংবাদ পাইয়া আওরঙ্গজীব ইব্রাহিম 

খাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া! নিজ পোত্র 
আজিম-উদ-শানকে রাঙ্গালার নুবাদার 

করিয়া প্রেরণ করেন। তিনি আসি- 

বার কিছুকাল পরে বিদ্রোহ দমিত 

হয়। ( শোভ1 সিংহ দেখ ।) 

বোরা ও খোজা নামধেয় মুসললান 

সম্প্রদারগুলির অনেক আচার ব্যবহার 

আওরঙ্গজীবের মতে ইস্লামের মুল- 

নীতির বিরোধী হওয়ায়, তাহাদিগকে 

নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল | 
'ইস্লামিরা নামক এক সম্প্রদায়ের ধর্ম 

নেত! কুতব, সম্রাটের আদেশে নিহত 

হন এবং তাহার পরবর্তী অনেক নেত। 

বন্দী হন। খোঁজা সম্প্রদাপ্ের নেতারাও 

অনুর্খপ নিগ্রহ ভোগ করেন। সম্রাট 

আওরঙ্গজীব এই ভাবে মুসলমানদের 

মধ্যে ইস্লামের মূলনীতির যাহাঁতে 

বাতিক্রম না হয়, তজ্জন্য সর্বদাই অব- 
হিত থাকিতেন। 

মধ্য'গ্রদেশের অন্তর্গত কতিপরু ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র ধাজ্য সম্পর্কে করেকবার অল্পবিস্তর 

অভিব!ন করিতে হয়! তাহাদের মধ্যে 

দেওগড়ের গঁদ বংশীয় রাজ] বথত 

বুলনই দীর্ঘকাল মুঘণ সৈন্কে যুদ্ধে 

ব্যাপৃত থাঁকিতে বাধ্য করেন। এই 

গঁদ বংণীর রাজার। পুর্বে হিন্দু ছিলেন। 
পরে তাহাদের অনেকে মুসলমান হন। 

পূর্ব বর্ণিত (১২০ পৃঃ) চম্পতরাও 
এর পুত্র ছত্রশাল বুন্দেলাঁও দীর্ঘকাল 

মুঘল শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়। 

ছিলেন। মালব প্রদেশের চত্ুর্দিকস্থ 

মুঘল অধিকৃত স্থানে তিনি বন্টন 



আঁওরজজীব 

ব্যাপিয়। লুট তরাজ করিয়াছিলেন। 

তাহাকে দমন করিবার একাধিক চেষ্টা 

বিফল হওয়ায়, কোনও কোঁনও সেনা- 

পতির পরামর্শে সম্্রট তাহার সহিত 

একটি বন্দোবস্ত করেন। তংফলে 

আওরঙ্গঈজীবের মৃত্যু পর্যান্ত ছত্রশাঁল অর 
কোঁনও উৎপাত করেন নাই । 

আঁওরঙগজীবের অন্তিম জীবন-__ 
১৭০৬-খ্বীঃ অবের প্রথম ভাগে, সুদীর্ঘ 

অ্রয়োখিংশ বৎসর পরে সমাট আওরঙ্গ- 

জীব ভগ্নস্বাস্থ্য ও আশাভঙ্গ হইয়া, 
আহাম্মদনগরে প্রত্যাবর্তন করেন ! 

মৃত্যুর পূর্বে তাহার জীবন খোক তাঁপে 

জর্জরিত হইর! ছুর্ধহ হইয়া উঠিয়ছিল। 
যে উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি 

দৃঢ়হস্তে শাসনরজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

তাহার কোনই সার্থকতা তাহার 

জীবনে অনুভব করিতে পারিলেন ন। 

তাহার শেষ সময়ে তাহার পুত্রগণের 

কেহই তাঁহার পার্খে উপস্থিত ছিলেন 

না। ১৭*৭ খ্রীঃ অন্দের ফেব্রুয়ারী 

মাসে, এই প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট শেষ 

নিশ্বাসের সহিত ভগবানের নীম করিতে 

করিতে মহাপ্রয়াণ করেন। 

আওরজজীবের রাজত্বের কয়েকটি 
প্রধান ঘটনা (সমুদয় বৎসর খ্রীঃ 
অবের )-_ (১) শিবাজী নিজেকে 
শ্বাধীন রাজারপে ঘোষণ। করেন 
(১৬৪৭)। (২) আওরঙ্ঈজীব সিংহাসন 

অধিকার করেন (১১৫৮ )। (৩) দার! 
নিহত হন (১৬৫৯)। (8) আরাকানে 

জীবনী-কোঁষ ১৩৬ 

শুজার মৃত্যু হয় ( ১৬৬১ )। (৪) শাহজী 
ভোসলের মৃত্যু (১৬৬৪) (৫) হিন্দু- 
দিগের বাণিজ্য শুদ্ধ দ্বিগুণ কর! হয় 

(১৬৬৫ )। (৫) শা-জাহানের ' মৃত্যু 

(১৬৬৬ | (৭) শিবাঁজীর আগ্রায় গমন 
ও পলায়ন (১৬৩৬)। (৮) শিবাজীকে 

“রাজা” উপাধি ধারণে অনুমতি দান 

(১৬৬৮)। কাশীর বিশ্বলাথ-মন্দির 

ধবংষ ও তৎস্থলে মসজিদ নিম্মীণ 

(১৬৬৯)। (১০) মথুরাঁর কেশব মন্দির 

ংস (১৬৭০)। (১১) রাজস্ব বিভাগ 

হইতে সমুদয় হিন্দু কর্মচারী বিতাড়নের 
আদেশ প্রদান (১৬৭১)। (১২) 
শিবাজীর রাঞ্যভিষেক (১৬৭৪)। (১৩) 

শিখগুরু তেগবাহাদুরের নিধন (১৬৭৫)। 

(১৪, মুদলমান ভিন্ন অপর সকল প্রজার 

উপর জিলিয়! কর পুনঃস্থাপন (১৬৭৯)। 

(১৫) শিবাজীর মৃত্যু (১৬৮*)। (১৬) 

আওরঙগজীবের পুত্র আকবর নিজকে 

সম্রাট বলির ঘোষণ। করেন (১৬৮১) 

(১৭) বিজাপুর রাজ্যের পতন (১৬৮৬)। 

(১৮) রায়গড় মুঘল অধিকৃত হয় এবং 

শাহ বন্দী হন (১৬৮৯)। (১৯) মুঘল- 

কর্তৃক জিপ্রি অধিকার (১৬৯৮)। 

(২০) মুঘলবর্তৃক সেতার! অধিকার 

(২১) মুর্শিদ কুলি খ। বাঙ্গালার দেওরান 

নিযুক্ত হন (১৭০১) । (২২) হুর্গাদাস ও 

অজিতসিং বিদ্রোহী হন (১৭০২)। (২) 
আওরঙ্গজীব কর্তৃক রাব্গড় অধিকার 

(১৭০৪) আওরঙ্গজীবের মৃত্যু (১৭৯৭)। 



মা 

১৩৭ 

ওয়াজেদআলী শাহের কবিজনসুলভ 

নাম । ওয়াজেদআলী দেখ। 

আকন পন্থ--মদন পন্থ ও আকন্ন পন্থ 

্রাতৃদ্ধয় গোলকুণ্ডার আবু হুশেন কৃতৰ 

শাহের বিশ্বস্ত শৌধ্যশালী, সেনাপতি 
ছিলেন। তাঁহাদের বীরত্বে আওরক্গ- 
'জীবের সেনাপতি দিলার খ। এবং 

আব্ল করিম পরাস্ত হইয়াছিলেন। 
আকবর, সআট- তী!হ!র সম্পূর্ণ 

নাম জাঁলালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর। 

তিনি মুঘলবংশের তৃতীপ্ন সম্রাট। 

আকবরের পিতা সম্রাট হুমায়ুন ও 

মাতা হাঁমিদ। বেগম | সআাট বাবরের 

অন্ততম1 পত্বী দিলদার বেগমের গর্ভে 

হিন্নালের জন্ম হয় | এই দিলদার 

বেগমের অনুচরী হামিদা ছিলেন । 

হামিদার পিতা শেখ আলী আকবর 

জীমী, হিন্দীলের শিক্ষক ছিলেন । এক- 

দিন হুমায়ুন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিন্দালের 

আবাসে হামিদাকে দেখিয়া, তাহার 

রূপে মুগ্ধ হন এবং পরদিনই তাহাকে 
বিবাহ করেন । হুমায়ুন ১৫৩০-- 

১৫৪ ঘ্বী; অব পধ্যন্ত রাজত্ব করার 

পর, শের শাহ নামক একজন আফগান 

তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর 

সিংহাসন অধিকার করেন। ছুমায়ুল 
ুদ্ধে পরাজিত হুইয়া মরুভূমির ভিতর 
দিয়! পলাফ়ন করিলেন। নান! স্থানে 

ছুঃধ কষ্ট ভোগ করিয়া অবশেষে রাজ- 

ভারতীক়-এঁভিহাসিক 

আকতর--অযোধ্াার শেষ নবাব 

জআঁকধর 

পুতাঁনার পশ্চিম প্রান্তস্থিত অমর- 

কোটের বাঁজা! রাণ। প্রসাদসিংহের 

আশ্রয় গ্রহণ করিলে, রাজ| অতি সারে 

তীহাকে গ্রহণ করিলেন। এই হুঃখের 

সময়ে হামিদা বেগম ১৫৪২ ত্ী; অন্ধের 

১৫ই অক্টোবর (৫ই রজব, হিঃ ৯৪৯) 
আকবরকে প্রসব করেন। সম্রাট এই 
শুভ সংবাদ শুনিয়া, অন্ুচরবর্ঠকে 

উপহার দিবার সামর্যহীন মনে 
করিয়া, একটা মৃগনাভি পাত্রে স্থাগন- 

পূর্বক তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়া বলিলেন, “ইহা রই সুগন্ধের স্তায় 

আমার পুত্রের যশ যেন পৃথিবী ব্যাপ্ত 

হয়।* বলা বাহুল্য মাটের এই একাস্ত 

মনোবাসনা সফল হইয়াছিল । হুমাঁয়ুনের 
ভ্রাতা কামরান সেই সময়ে কাবুলের 
শাসনকর্তী ও.মিজ1 আস্কারী কাম- 
রানের অধীনে কান্দাহারের শাসন- 

কর্তা ছিলেন। হুমাুন, মির্জা! আস্কা- 
রীরও সাহায্য পাইলেন না। কামরান 

ও মিজ। আস্কারী হুমায়ূনের শক্র 

ছিলেন। স্থৃতরাং হুমায়ুন পারস্ত দেশে 

পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্ত 

তাহার সেই শিশুগুরকে সেই দুর্যোগে 

সঙ্গে লইতে সাহসী হইলেন না । মনে; 

করিলেন সেই শিশুর প্রতি অসহ্যবহার 

হইবে না। মির্জা আস্কারী, পরি- 
চাঁরিক! পরিষৃত ভ্রাতু্পুত্রকে সাদয়ে 

গ্রহণপূর্বক উপযুক্ত রক্ষী সমভিব্যাহারে 
কাবুলে ভ্রাতা কামর়ানের নিকট 



আকবর 

প্রেরণ করিলেন। এইদিকে পারস্ত- 

রাজ শাহ তমাম্প হুমারুনকে আত সমা- 

দরে গ্রহণ করিলেন। তাহারই সৈন্য 

সাহায্যে হুমানুন কাবুল ও কান্দাহার 

অধিকার করির়া পুত্রের সহিত মিলিত 

হুইলেন। ( হুমানুন দেখ)। এই স্থানে 
তিনি ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত অবস্থান 

করেন। কামরান কাবুল অধিকার 

করিতে বার বার চেষ্টা করিগাও অকুৃত- 

কার্ধ্য হুন। হুমারুন অবশেষে ১৫৫৩ 

খ্রী: অব কামরানকে অন্ধ ও বন্দী 

করিয়। মক্কার প্রেরণ করেন এবং তথায় 

চারিবংদর পরে তাহার মৃত্যু হয়। 

ইতিপূর্বে ১৫৫১ শ্রী; অবে আঞ্কীরী 
মির্জা মক্কার নির্বাসিত হইরাছিলেন। 
হিন্দাপ, কামরাঁনের সহিত ঘুদ্ধে পূর্বেই 
নিহত হইয়ছিলেন। 

এখন হুমারুন ভারতবর্ষের দিকে 

দৃষ্টি দিতে অবসর পাইলেন। এই 
দময়ে শের শাহের উত্তধাধিকারীদের 

মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া পরস্পর 

বিবাদ চপিতেছিল | হুমাধুন এই 
স্থযোগে ১৫৫৫ শ্রীঃ অব্দের ২৩শে জুলাই 

সেকেন্দর শাহকে শিরহিন্দেপ যুদ্ধে 

পরাস্ত করিয়৷ "দিল্লী অধিকার করেন। 
আকবর এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। 
হুমাধুন কিছুকাল পরে, ১৫৫৬ খ্রীঃ 

অব্দের ২৪ শে জান্নয়ারী সিঁড়ি হইতে 

পতনের ফলে মৃত্যুমুথে পতিত হন। 

তখন আকবর পাঞ্জাবের অন্তর্গত কলা 

জীবনী-কোব ১৩৮ 

নৌর নামক স্থানে অবস্থান করিতে- 

ছিলেন। এই স্থানেই ১৪ই ফেব্রুগরী 
(১৫৫« খ্রীঃ অব ) তারিখে আকবরের 

রাজ্যাভিষেক হয় । এই সময়ে তাহার 

বয়ক্রম চতুর্দশ পুর্ণ হইতে আট মাল 
বাকী ছিল। ততৎ্কালে সম্রাট হুমায়ুনের 

সম্পকিতা ভগিনীর স্বামী বৈরাম থঁ। 

এই বালক সম্রাটের অভিভাবক স্বরূপ 

ছিলেন। তিনি সম্রাট হুমাঞ্নের অতি 

বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন এবং হুমাঞুনের 

সমুদয় বিপদের সময় তাহার সহচর 

ছিলেন, এই সময়ে পাঞ্জাবে স্বীয় প্রভূত্ব 

স্থাপন করিবার জ্ন্ত বালক আকবর, 

সেকেন্দর শুরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত 

ছিলেন। এদিকে সেকেন্দর শুর পরাস্ত 

হইয়া শিবালিক পর্বতের পাদস্থিত 

মানকুট ছুর্ণে আশ্রয় লইলেন। এমন 

সমরে শুনিতে পাইলেন যে, আদিল শাহ 

শুরের সেনাপতি হিমু, আকবরের 

সেনাপাত তারদি ব্গকে পরান্ত করিয়। 

দিল্লী অধিকার করিয়াছেন। বৈরাম 

খা! ও আকবর দিল্লী অধিকার করিতে 

উদ্যোগী হইলেন। পরাজিত তারদি 

বেগকে বৈরাম খু! স্বীর 'বন্ত্রাবাসে 

আহ্বান-পুর্বক, সেনাপতিদের মধ্যে 

শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যপদেশে নিহত 

করেন। সম্রাট আকবর বালক হইলেও 
বৈরাম খাঁর এই আচরণে অতিশয় 

বিরক্ত হইলেন | ইহার কিছুকাল 

গরেই পাঁণিপথের যুদ্ধে আদিল শাহ 



১৩৯ 

শূরের সেনাপতি হিমুকে ১৫৫৩ খ্রীঃ 

অবের ৫ই নবেম্বর ঘুদ্ধে পরাস্ত করিয়া 
আকবর দিল্লী অধিকার করিলেন । 

হিমু তীরদিদ্ধ হই] হৃম্তী পৃষ্ঠে পতিত 
হইলেন এবং পর মুহূর্তেই হস্তী চালক 
নিহত হইল। ইতস্তত ধাবিত হস্তীকে 

আকবরের অন্তত্তম সেনাপতি শাহকুলি 

মহরম-ই-বাহারলু ধৃত করিলেন। তিনি 
হিমুকে তাহার আত্মবীর় সেনাপতি 
বৈরাম খার হস্তে অর্পণ করিণেন। 

কথিত আছে আহত ত্র হিমুকে অসি- 

মুখে অর্পণ করিবার জন্ত বৈদীম খা 

সম্রাট আকবরকে অন্গরোধ করিলে, 

সম্রাট উত্তর দিয়াছিলেন যে__-“আহত, 

বন্দী ও ু মূষু বীরের শরীরে আঘাত করা 
কাপুরুযৌচিত কাঁধ্য।” বৈরাম খ। 

সম্রাটকে মৃদ্র তিরস্কার করিয়া স্বয়ং 

তাহার মন্তক দেইহইতে বিচ্ছিন 

কগিগেন। এই যুদ্ধের পরেই প্রকৃত 

পঙ্মে আকবর ভাঞ্তবর্ষের সম্বাট 

হইলেন | এই সমরে তাহার বয়স 

চৌদ্দবৎসর কয়েক দিন মাত্র। কিন্ত 

এই অল্প বয়সেই পিতার ও বিখ্যাত 

সেনাগতি বৈরাম খাঁর উপদেশে বেশ 

জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 

আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসন লাভ 

করেন, তখন ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন 

প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান যে সমুদয় 

ভুপতি ছিলেন, তাহারা সকলেই শব স্ব 

রাজ্যে স্বাধীন ছিলেন। বাবরের পূর্ববর্তী 

ভারতীয়-এঁতিহাজিক আকবর 

পাঠান রাজদিগকে সমুদয় ভারতবর্ষের 

সম্রাট বল! যাইতে পারা যাঁয় না। কারণ 
তাহারা সমুদয় ভারতবর্ষ দুরে থাকুক, 

তাহার চতুর্াংশও নকলে অধিকার 

করিতে পারেন নাই । বিস্তৃত উড়্িস্যা, 
আসান, নেপাল, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ, 

রাঁজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি ছাড়া 

অসংখ্য খওরাজ্যে হিন্দু গ্রাধান্ট ছিল। 

বাহার! নামেমাত্র পাঠানদের বশ্ঠতা 

স্বীকার করিবাছিলেন, তাহারও পাঠান. 

দের ছুর্বলতার সুযোগ নিয়া, শ্বাধীনত 
ঘোষণ। করিয়াছিলেন। আকবরের রাজ্য 

লাভের পুর্ব করেকটা প্রাদেশিক মুদল- 

মান কর্তারা স্বাধীন বলিয়। স্বীয় নামে 

খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলিত করিয়া. 

ছিলেন | ফলতঃ আকবরকে র্াঞ্য 

দাঁভ করিয়াই ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া 

রাজ্য বিস্তার করিতে ও স্বীয় ষমত। 

অব্যাহত রাখিতে হইয়াছিল। 

আক্থর মোহাম্মদ আদিল শাহের 

সেনাপ।ত হিমুকে পরাজিত করিব 

দিল্লী অধিকার করিলেন বটে কিন্তু 

সেকেন্দর শুর তখনও রাজ্যলাভের 

আশ! পরিত্যাগ করেন নাই। আকবর 

লাহোর ছাড়িয়া! দিল্লীতে চপিয়৷ আসা” 

মাত্র, গেকেদর শৈন্। মংগ্রহপূর্বক 
মাঁনকুট হইতে বহির্গত হইয়া, 
আকবরের সৈম্তকে পরাস্ত করিলেদ। 
এই লংবাদ আকবর শুনিয়! হয়ং সৈষ্ঠসহ 

ছাহোরে উপস্থিত হইলেন। অন্ধের 



নিকট 'মেকেপর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
মানকুটের হুর্গে আশ্র গ্রহণ করিলেন। 

আকধর় ছগ্ন মাঁস দুর্গ অবরোধ করিয়া 

রাখিলেন। ১৫৫৮ খ্রীঃ অবের ২৪ শে 

জুলাই দেকেননর বশ্ততা স্বীকার করি- 

লেন। তাহার পুত্র আবছুল রহমান 

দিল্লীতে সম্রাটের দরবারে গ্রতিভূম্বরূপ 

রহিলেন এবং তিনি বাঙ্গাল দেশে 

প্রতিগমন করিতে বাধা হইলেন । এই 
সময়ে বৈরাম খার বিবাহ হুমাযুনের 

এক সম্পর্কিত ভগিনী সলিমা! বেগমের 
সহিত সম্পন্ন হয়। ১৮৫৮ খ্রীঃ অবের 

৩০ শে অক্টোবর সম্রাট আকবর দিল্লী 

পরিত্যাগ করিয়৷ আগ্রায় গমল করেন। 

তাহার সময়ে আগ্রাই রাজধানী ছিল। 

আকবর সম্রাট হইয়াই রাঙ্জ্য বিস্তারে 
মনোযোগী হইলেন । ১৫৫৯ থ্রী; 

অন্ধে আকবরের সেনাপতি আলীকুলী 

শৈবানী জৌনপুর ও বারাণপী অধিকার 
করেন। 

এপর্যন্ত প্রধান সেনাপতি বৈরাম 

খ! সম্রাট আকবরের আতালিক বা 

উপদেষ্ট। ছিলেন। কিন্তু তাহার উদ্ধৃত 

স্যবহারে সম্রাট দিন দিন 'তিশয় 

বিরক্ত হইতে লাগিলেন । এই বির- 
ক্িতে ইন্ধন যোগাইবার লোকের 

অভাব ছিল না। দিল্লীর প্রাদেশিক 

শাসনকর্তা শাহাবুদ্দিন আহম্মদ খঁ 

তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন । সম্রাট 
অবশেধে ₹৬০ প্রা; অবের ২৭ শে 
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মার্চ রান্বকীয় সমুদয় কার্য নিজ হস্তে 
গ্রহণ করিলেন বলিয়া, বৈরামূ্ খাকে 
জানাইলেন। সম্রাটের এই ব্যবহারে 

বৈরাম খ। বিদ্রোহী হইলেন। কিন্ত 
পরাস্ত হইয়া! সম্রাটের নিকট ক্ষমা 

প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে 
ক্ষমা! করিয়া মন্ধ। যাইবার বন্দোবস্ত 
করিয়া! দিলেন। কিন্তু পথে গুজরাটে 

একজন আফগান তাহাকে হত্যা করিয়। 

পিতৃহত্যাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। 

( বৈরাম খ| দেখ)। 

সম্রাট আকবর রাজ্যভার স্বহস্তে 

গ্রহণ করিয়াই চারিদিকের বিদ্রোহী 

রাঁজ। ও নবাবদ্দিগকে ন্ববশে আনিতে 

অভিলাষী হইলেন। মালব দেশ তখন 

বাজবাহাদুর নামক এক আফগানের 
অধীনে ছিল। সম্রাট মালব জয় করি- 

বার জন্ত স্বীয় ধাত্রীপুত্র আদম খ1 ও 

স্বীয় শিক্ষক পীর মোহাম্মদকে প্রেরণ 
করেন। বাঁজবাহাছুর পরাজিত হইয়] 

পলায়ন করেন। তাহার সমস্ত ধনরত্ব 

ও পুরমহিলারা আদম খাঁর হস্তে 

পতিত হয়। গ্রধানা মহিষী রূপবতী 

গরল পানে আত্মহত্যা করেন। আদম 

খা] প্রচুর ধনরত্ব পাইয়া! সম্রাটের 
বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হন। সম্রাট দ্রুত- 

গতিতে তথায় উপস্থিত হইয়৷ তাহাকে 
স্ববশে আনম্নন করেন। পীর মোহাপ্মদ 
আদম খাঁর স্থানে মালবের শাসনকর্তা 

নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরেই জাবার 
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বাজবাহাঁহুর বল সঞ্চয় কর্মিা পীর 

মোহাম্মদকে আক্রমণ করেন। পীর 

মোহাম্মদ পরাজিত হইয়। পলাঞন কালে 
ন্খদার জলে নিমজ্জিত হুইর় প্রাণত্যাগ 
করেন। বাজবাহাছুর কিছুকালের জঙ্ত 

মালবের প্রভু" হইলেন। সম্রাট তাহাকে 

দমন করিবার জন্ত আবছুল্ল। খ। উজ- 

বেগকে প্রেরণ করেন। বাজবাহাছুর 

পলায়নপুর্ববক রাঁণ! উদয়সিংহের শরণা- 

পল্ন হন। ইহার পরেও বাজবাহাছুর, 

সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়ী- 

ছিলেন। কিন্ত পরাস্ত হইয়। সম্রাটের 

বস্তা স্বীকার করেন। সম্রাট ক্ষম৷ 

করিয়া তীহাকে প্রথমে এক হাজাগী 

সেনাপতির পদ প্রদান কয়েন । 

আদম খ। রাজধানীতে প্রত্যাগমন 

করিলেন। কিন্ত তীহাঁর স্বভাব পত্রি- 

বর্তন হইল না। এই সময়ে পাঞ্জাবের 
শাসনকর্ত। মোহাম্মদ শামসুদ্দিন খান- 

ই-আজাম প্রধান মন্ত্রীর পদে নিধুক্ত 
ছিলেন। আদম খাঁর সঙ্গে তাঁহার বিবাদ 
উপাস্থত হয় । একদ। মন্ত্রী সম্রাটের 

কক্ষের পার্থে উপাসন। করিতেছিলেন, 

এমন সময়ে আদম খ! অতি নিষ্টুরভাবে 
তাহাকে হতা। করেন। সম্রাট এই 

হত্যাকাণ্ডের শান্তিন্বরূপ আদম খাঁকে 

প্রানাদের উপর হইতে যমুনায় নিক্ষেপ 
করিবার আদেশ দেন। আদম খার 

এই শোচনীয় পরিণামে সম্রাটের ধাত্রী 
মাহ আহ্ক। পৃত্রশোকে অতিশয় 

র্ নে 
টা ডঃ রা 

ন্ 

ধু 
ক র্ রগ ক 

অভিভূত হইয়া গা ত্যাগ করেন । 
আবছল্ল! থা মলিধের' সাসনকান্ত 

হইয়াই দযাটের বিরুদ্ধে উবু" হন । 
তিনি অতিশয় কে!পন শ্বভাঁব ছিলেন । 
তাহাকে দমন করিবার জন্ত আকবর 

পুনরায় মালবে আগমন করেন। 
আবছুল্প! খ। পরাজিত হইয়া গুঞ্জরাটে 
পলায়ন করেন। 

মোহাম্মদ আদিল শাহের অন্ত- 

তম পুত্র ছিতীয় শেরশাহ উপাধি গ্রহণ 

করিয়া, বিহার ও বারাণসী প্রদেশে 

বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন। চুণার 

দুর্গ তাঁহার আপন অধিকারে ছিল। 

আদলের ফন্তু নামক এক কৃতদাল 
চুণারের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি 
ভয় পাইয়1 সম্াটের সেনাপতি আসফ 

খাঁর হস্তে হুর্গ ছাড়িয়। দিলেন। 

সম্রাট আকবরের অন্ঠতম সেনাপতি 

আসফ খ৷ গড়মণ্ডলের বাণী ছুর্নাবতীর 

রাঞ্য আক্রমণ করিলেন । বর্তমান 

মধ্যপ্রদেশের উত্তর ভাগ জুড়িয়৷ গড়- 
মণ্ডল প্রদেশ ছিল। নাবালক পুত্রের 

জননী রাণী ছুর্গীবতী, তাহার রাছা 
রক্ষার্থ স্বয়ং রণবেশে অশ্বারো হণে, যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মুঘল সেনা 

প্রমাদ গণিলেন। সেই যুদ্ধে শত্রু সৈস্ত 
নিক্ষিপ্ত একটী তীর রাণী ছুর্মীবতীর 
চক্ষুতে বিদ্ধ হইল। রাণী যুদ্ধ করিতে 
অদমর্থ হইলেন এবং শত্রহস্তে পতিত 

হওয়। অপেক্ষা! জীবন 'ক্িজ্নই শ্রম 
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মনে করিয়া; উদর বিদীর্ণ করিলেন । 

তাহার রাজ্য মুঘল মাম্রাঁজ্য ভূক্ত হইল। 
গড়মণ্ডল অধিকার করির] আঁসফ খ! 

প্রচুর ধন প্রাপ্ত হন। তিনি এই ধন 

সম্রাটকে ন1 দিয় স্বয়ং গ্রহণ করেন 

এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হন। 

কিন্তু সমাট তাহাকে পরাস্ত করিয়। 

বন্দী করিলেন। 

পাঠানের বরাবর এই ধারণ! 

মনে মনে পোষণ করিত যে, মুঘলের৷ 

ভারতবর্ষে স্থারী হইতে পারিবে না। 

হুমায়ুন যেমন অতি সহজে শের শ। 

শুর কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত 

হইয়া ছিলেন, সম্রাট আকবরও সেইরূপ 
বিতাড়িত হইতে পারেন। এই ধারণার 

বশবস্তী হইরা পাঠানের! বারংবার 

বিদ্রোহী হইয়/ছিলেন। 
উজবেক বংশীর মালবের শাসন- 

কর্তা আবছুল্লা খ। ১৫৬৩ খ্রীঃ অব্বে 

বিদ্রোহী হন। সম্রাট তাহাকে আক্র- 
মণ করিলে, তিনি পরাজিত হইয়। 

গুজরাটের শাসনকর্তা চঙ্গিস খাঁর 

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। খানেশের 

শাননকর্তী মীর মুবারক শাহ দূত 

পাঠাই সমাটের বশ্ততা স্বীঝাার করেন। 

এই বৎসরেই সম্রাটের হাঁন ও হুসেন 
নামে ছই বমজ পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন? কিন্তু তাঁহীর৷ একমাস মধ্যেই 

গতায়ু হন। ' 
উজবেকের] ১৫৬৫ হ্রী: অবে পুনরায় 
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বিদ্রোহী হন্ধ। সেকেন্দর খ।, ইবরাহিম 

খা, আলী' কুলা খা, প্রভৃতি এই 
বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। তেলি- 

কোটার যুদ্ধে সাটের সেনাপতি সুজাত 
খ পরাস্ত হইলেন। কিন্তু সমাট ইহাতে 
দমিলেন না। তিনি তাহাদিগকে নান!: 

স্থানে পরাগিত করিয়া বশীভূত করি- 

লেন। এই সময়েই আগ্রার ছুর্গ নূতন 
করিয়। রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত হয়। 

এই ছুর্গের নিঙ্দাণের আদেশ, তিন 

হাজাণী সেনাপতি কাশি খাঁর উপর 

অপিত ছিল । ৩৫ লক্ষ মুদ্রা বায়ে 

৮ বত্নরে ইহার নিশ্ম(ণ কাধ্য সম্পন্ন হয়। 

আকবরের বৈমাপ্রেয ভ্রাতা মির্জা 
হাকিম কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন। 
মির্জ! স্ুলেনীন, বদকশানের অধিপতি 

ছিলেন । তিনি স্থযোগ পাইলেই 

কাবুল আক্রমণ করিতেন | ১৫৬১ শ্রী: 
অবে তিনি একবার কাবুল আক্রমণ 

করেন। মির্জা হাকিম উপায়াস্তর না 

দেখির়া, লাহোরে আশ্রর গ্রহণ করেন। 

তাহার কি ছম্মুতি হইল, যে ভ্রাতার 
সাহায্যে কয়েকবার আক্রমণকারী মির্জা 

সুলেমানকে বদকশানে তাড়াইয়। দিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ভ্রাতা'রই রাঞ্য 

পাঞ্জাব অধিকার করিতে তিনি উদ্ভোগী 

হইলেন । সম্রাট আকবর সসৈন্তে 
লাহোরে উপস্থিত হইলে, তিনি পলায়ন 

কাঁরলেন | পম্রাটের অগ্গপস্থিতির 

স্নযোগ গ্রহণ করিয়া, সম্বল প্রদেশের 
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ইব্রাহিম মির্জা, হুসেন মির্জ। প্রভৃতি 
কতিপয় জাবণীরদার মির্জা বিদ্রোহী 

হন। কিন্তু অচিরে তাহাদের বিদ্রোহ 

প্রশমিত হুয়। 

ন্ট আকবর এত দিন আফগান 

বিদ্রোহীদের দমন করিতেই ব্যন্ত 

ছিলেন। এখন রাজপুতানার দিকে 

তাহার দৃষ্টি পড়িল। ইতিপূর্বে অন্বর 

রাজ্যের (জয়পুর) রাজ] বিহারী মল্লের 

কন্তাকে সম্রাট বিবাহ করিয়!ছিলেন। 

স্থতরাং বিহারী মল্ল ও তাহার পুত্র 

ভগবান দাস সম্(টের অন্থগত ছিলেন । 

সমাট তৎপরে যোধপুর রাজ্য আক্রমণ 

করেন। যোধপুরের রাণ। মালদেব 

পরাজিত হইনা। সম্রাটের আন্ুগত্য 

স্বীকার করেন এবং অচিরেই মৃত্যু 
মুখে পতিত হন। তাহার কুলাঙ্গার 

পুত্র উদয় সিংহ স্বায় ভগিশীকে সম্রাট 

আকবরের সহিত বিবাহ দেন। 

পুরস্কার স্বরূপ উদয়পিংহ আকবরের 

এক হাজারী সেনাপতি হইলেন। যোধ- 

পুর রাজকুমারী যোধপুরীবেগম নামে 

ইতিহাসে খ্যাত । তাঁহারই গর্ভে সেলিম 

(জাহাঙ্গীর) জন্মগ্রহণ করেন । যোধপুরী 

বেগমের এক ভগিনী বিকানীরের 
রাজ! রায় সিংহের পত্বী ছিলেন। সুতরাং 

তিনিও সম্রাট আকবরের আম্ুগত্য 

স্বীকার করিলেন। এইরূপে কোথারও 

যুদ্ধে জনন লাভ করিয়া, কোঁথার়ও 

মৌহস্ক সংস্থাপনপুর্বক প্রায় সমস্ত 

সক আকবর 

রাজ্য গুলির উপর স্বীয় ক্ষমত। প্রতিষ্টিত 

করিলেন। কেবল মিবারপতি রাণ! 
সংগ্রাম (সঙ্গ) সিংতের পুত্র উদয় সিংহ 

আকবরের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন 

ল।। মিবারপতি সমস্ত রাজপুতখলার 

মধ্যে সম্মানে ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ । সুতরাং 

তাহীকে পরাজয় করিতেই হুইবে | 

বিপুল সৈশ্বাহিনী লইয়া আঁকবর স্বয়ং 

মিবারের রাজধানী চিতোর নগর আক্র- 

মণ করিলেন। রাঁণ। উদয় সিংহ পলায়ন 

পূর্ববক পাহাড়ে আশ্রয় লইলেন, কিন্ত 
তাহার সেনাপতি বিদন্থরের তৃপতি 
জয়মল্ল ও কৈলারপতি পুত্ত অসীম 

বিক্রমে চিতোর ছুর্গ রক্ষা করিতে 

লাগিলেন । পাঁচ মাঁস অবরোধের পর 
জয়মলল আকবরের গুলিতে প্রাণ 

হারাইলেন। জয়মল্লের মৃত্যুতে চিতোর 
রক্ষীরা ভগ্োৎসাহ হইলেন | বিস্ত 
কাপুরুষের স্তায আত্মসমর্পণ করিলেন 

না। যখন ছুর্থ রক্ষার আর কোন 

উপায় রহিল না, তখন রমনীগণ জহর 

ব্রতের অনুষ্ঠানপুর্ধক অনলে আত্ম- 
বিসজ্জন করিলেন। রাজপুত বীরগণ 

চিতোর দুর্গের দ্বার মুক্ত করিয়। উন্মুক্ত 

অসিহস্তে মুঘল সৈন্তের উপর আপতিত 

হইলেন। তাহার। অগণিত শক্রসৈম্ত 

নিপাত করিয়া সমরাঙগনে শয়ন করি- 

লেন। তাহার! মৃত্যুকে বরণ করিয়। 

জগতে অতুল কীর্ডি স্থাপন করিয়া 
গেলেন । আকবর চিতোরে প্রবেশ 



আকবর 

করিয়া ব্রিখ হাজার অধিবাসীকে অমি- 

মুখে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু জরমন্ল 

ও পুত্তের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়। তাহাদের 

্রস্তরময মৃদ্তি আগ্রার দূর্দ্ারে স্থাপন 
করিলেন। এত করিয়াও আকবর উদর 

মিংহকে বশীভূত করিতে পাঁরিলেন না । 
১৫৭২ খ্রীঃ অবে উদয় সিংহের মৃত্যুর 
পরে রাজপুত সার্দীরের! উদরের পুত্র 

প্রতাপের পতাঁকাতলে আসিয়া আবার 

মিলিত হইল। আকবর মাঁনসিংহকে 

তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। প্রসিদ্ধ 

হলদ্িঘাটের বুদ্ধে মানসিংহ এক বিশ্বস্ত 

অনুচবের সহান্বতীর রক্ষা পাইলেন 

বিপুল মুঘল সৈন্গের সহিত ঘৃদ্ধে প্রতাপ 

পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু শত্রর বশী- 
তত হইলেন না । মৃত্যুর পূর্ব্বে (১৫৭৯) 

অপহৃত রাঁজে)র অধিকাংখ তিনি উদ্ধার 

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পরে 

সমাট ১৫৬৯ খ্রীঃ অবে রন্স্তর দুর্গ অধি- 

কার করেন। তৎপর বংসর বেরারের 

রাজ। রামচন্দ্র তাহার বগ্ততা স্বীকার 

করেন। ১৫৭২ খ্রীঃ অবে গুজরাটে 

অন্তবিবদ্রোহ উপস্থিত হয় । সম্রাট এই 

সুযোগে তত্প্রদেশ অধিকার করিতে 

অভিলাধী হইলেন এবং অতি কষ্টে এক 

ৰমর অনবরত যুদ্ধ চাঁলাইগা গুজরাট 
স্ববশে আনয়ন করিলেন। 

গুজরাট বিজয়ের পর সমাট বঙ্গ- 

দেশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। 

বাঙ্গালাদেশের পাঠান বংশী নবাব 

জীবনী-কোবষ ১৪8৪8 

সুলেমান কররাণি এই নময়ে 

পরলোক গমন করেন (১৫৭২) 

ন্ললেমীন নামেমাত্র দিলীর সম্রাটের 

অধীনত! স্বীকার করিতেন, প্রকৃত পক্ষে 

তিনি স্বাধীনই ছিলেন। তাহার মৃত্যুর 

পরে তাহার জ্যে্ঠ পুত্র রায়েন্িদ 

বাঙ্গাণার নবাব হইলেন। কিন্তু তাহার 

পিতৃব্য ইমাদ খাঁর পুত্র হানম্ তাহাকে 
বধ কিয়! পিংহানন অধিকার করেন। 

হানন্থ ছুই দিন রাজত্ব করিরা বাস়ে- 

জিদের অন্থতম ভ্রীত। দাউদ খঁ। কর্তৃক 

নিহত হইলেন। দাউদ খ। সিংহাম্ন 

আরোহণ করিয়াই মুঘল অধীনত ছিঙ্ঈ 

করিলেন। অধিকন্ত মুল রাজ্য আক্রমণ 

করিতে তাহার সেনাপতি লোদি খাঁকে 

প্রেরণ করিলেন। তাথার অধানে তখন 

৪০ সহ অশ্বারোহী, দেড়লক্ষ পদা- 

তিক, সাদ্ধ তিন মহত্র হস্তী ও বিংশতি 

সহত্র কামান ছিল। মদগর্বিত দাউদ 

খা] সন্দেহ বশে স্বীর পিতৃব্য পুত্র ও 

লোদি ধার জামাতা ইউনফ খাঁকে 

বধ করেন। এই সময়ে মুঘল সেনা- 

পতি মুনিম খ। জৌনপুরের শাসনবর্ত। 

ছিলেন। লোদি খ মুনিম খাঁকে 

পরাজিত করিলেন। অতপর লোদি খার 

প্রতি দাউদ খাঁর সন্দেহ জন্মে। তিনি 

অতি বিনয় ভাবে সেনাপতি লোদি 

থাকে স্বীক্ধ দন্নিধানে আহ্বান করিয়া 

আনিরা, হত্য। করিলেন। এই বিচক্ষণ 

জ্ঞানী ও বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতির নিধনের 



১৪৫ 

প্রার্মন্চত আরন্ত হইল। সত্্/ট মুনিম 

খাঁর সাহায্যার্থ রাজ! তোঢরমল্লের 

৯৮ অধীনে বহু সৈগ্ঠ প্রেরণ কখিলেন। গঞ্গ। 
ও শোণ নদের সংমোগ স্থলের নিকটে 

উভর সৈন্তদলে ভীষণ বুদ্ধ হইল । দাউদ 
থার সেনাপতি নিজাম খা পরা।(জত 

হইয়। পলায়ন করিলেন। মুঘণ দেনাপ[তি 

লাল খ।, দাউন খার বহু রখশুগা 

হস্তগত করিদণেন | লোদি খা 

হত্যার পরে, তাহার পুত্র হম্মাহনল খ। 

মুণিম খার আশ্রর গ্রহণ করিপেশ। 

দাউদ খ।পাটনার গুণে আশ্রুর লইনণেশ 

কিন্তু এখানেও মুখলেরা আমর পাশা 

অবরোধ করিলেন । দাউদ খ। ৬পারা- 

স্তর না দেখির।, সেনাপতি হা রারের 

( যখোহরের প্রতাপাদত্যের 1পঙা) 

পরামণে পলারন কারন সগ্রামে 

আশ্রয় লইলেল। মুঘল সেনা স্থণ'জগড় 

ও মুঙ্গের ছুর্গ অধিকার করিলে, খঞ্তপ- 

পুরের রাজ সংগ্রামগিংহ ও গিধোৌধের 

রাজ! পুরণ মল, মুখলদের বগতত! থাকাও 

করেন। তংপরে মুনিম খ। গৌড়ের 

রাজধানী তাও অধিকার করেন। দাউদ 

খার অগ্ততম সেনাপতি জুনৈণ খ৷ 

ঝাড়থণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তথা 
হইতে বহির্গত হইয়া মুঘণ সেনাপতি 

মোহাম্মদ খ। গথখখর ও রায় বিহীরী- 

মল্লকে পরাজিত ও নিহত করেন। 

মুঘল সেনাপতি মোহাম্মদ কুলীখ৷ 

বরজাশ সপ্তগ্রাম বিন। যুদ্ধে অধিকার 
৯ ৯ ও 

ভারতীয়-এতিহাদিক আকবর 

করিলেন। দাউদ খঁ। উড়িষ্যায় পলায়ন 

করিলেন। মুঘলমারির যুদ্ধে দাউদ 

খার দর্প সম্পূর্ণ রূপে চূর্ণ হইল। দাউদ 
খ। সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই 
সন্ধির ফলে বাঙ্গাল! ও বিহার মুঘলদের 
হস্তগত হইল। দাঁউদ খ। সম্রাটের 
বগ্ুত। স্বীকার করিয়া, উড়িম্থার শাসন- 
কর্ত। হইলেন। ইহাঁর কিছুকাল পরেই 
৯৫৫৭ খ্রীঃ অন্দের ২৪শ অক্টোবর 
মুনিম খা, তাগ্ডানগরে দেহত্যাগ 

করেন। দাউদ খ। এই সংবাদ পাইয়াই 
পুনর্দার নষ্টগৌরব উদ্ধার করিবার 

জঠ উদ্চোগী হইলেন। তিনি সসৈন্তে 
তাওড। অভিমুখে অভিযান করিলেন । 

রাজমহণের নিকট খ। জাহান হুসেন- 

কুলী খা ও রাজ। তোডলমল্লের সহিত 

যুদ্ধে ১৫৭৬ খ্রীঃ অন্দের ১২ই জুলাই 

দাউদ খা! পরাঁজিত ও বন্দী হইলেন। 

দাউদের পুত্র ভ্ুনৈদ খা! এই যুদ্ধে 
আহত হইন্। তিন দিন পরে মৃত্যু মুখে 
পতিত হন। দাউদ খ, হুসেনকুলী 

খর আদেশে নিহত হইলেন এবং 
তাহার ছিন্নমস্তক দিল্লীতে প্রেরিত 

হইল। বর্ষ চতুষ্টর দাউদ খ। কর্তৃক 

রাজ্যশাসনের পরে, বঙ্দেশ খুঘলদের 
শামনাধীন হইলেও সমস্ত বঙগদেশ মুদ্বল- 

দের বণীভূত হইতে আরও দীর্ঘকাল 
আঁতবাহিত হইয়াছিল। 

বঙ্গ বিজদ্জের সমকালেই সিন্ধুদেশের 
উত্তরাংশ সম্রাটের বগ্ঠতা শ্বীকার 



আকবর 

করিয়াছিল। মুনিম খাঁর মৃত্যুর পরে 

মজঃফর খঁ! বাংলার শাসনকর্ত। নিষুক্ত 

হইয়াছিলেন। মজঃফর খঁ। রাঁজোর 

আয় বুদ্ধির অন্ত জার়গীরদারদের জায়গীর 

বাজেরাপ্ত করিতে লাগলেন। ইহার 

ফলে জলেশ্বরের সামন্ত রাজ। খলিদি 

থা ও ঘোরাঘাটের । রংপুর) বাব। খ। 

কাকশাল বিদ্রোহী হইর] মজঃফর খাঁকে 

বধ করেন। তংপরে রাঁজ। তোডরমন্ল 

বঙ্গের শাসনকর্ত। হইয়া আঁসিশেন । 
১৫৮১ খ্রীঃ অন্দে সম্রাট জিজিয়। কর 

উঠাইয়! দেন। ভ্রাতা মির্জ| হাকিম সদর 

ও সুযোগ পাইলেই দিদ্রোহী ইইতেন। 

১৫৮২ শ্রী, অন্দে তিনি আবার বিদ্রোহী 

হইলেন। তিনি পাঞ্জাব আক্রমণ করি- 

লেন। কুমার মুরাদ পিতৃব্য মির্জ। 

হাঁকমকে পরাস্ত করিয়। কাবুল অধ- 

কার করিলেন। এই সমদ্বে এলাহাবাদ 
দুর্গ নির্মিত হর । ১৫৮৫ খ্রীঃ অন্দের 

১৩ই ফেব্রুয়ারী সেলম । জাহাঙ্গীগ) 

জয়পুরের রাজ ভগবান দাসের 

কন্তাকে বিবাহ করেন। ১৫৮৫ খ্রীঃ 

অন্দের ৩১ শে জুলাই ভ্রাতা মিঞা 
হাঁকিম কাবুলে দেহত্যাগ করেন। 

১৫৮১ খ্রীঃ অবের ১৪ই ফেব্রুয়ারী 

আকবরের সেনাপতি বীরবল স্ুুরাত 

উপত্যকায় বিদ্রোহ দমন করিতে 

যাইয়া নিহত হন। সেই বৎসরেই 

কাশ্বীরপতি ইউসফ খা বন্দী হন, কিন্তু 
তাহার পুত্র আগ্ুব খ। মুঘলদের বিরুছে। 

জীবনী-কোৰ ১৪৬ 

যুদ্ধ করিতেছিলেন। পরে পরাস্ত হইয়। 
সন্ধির বলে মুঘলদের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত 

হইলেন। ১৫৮৯ খ্রীঃ অব্দের ২৫ শে 

এপ্রিল প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ তাঁনসেন, ১১ই 

অক্টোবর লাহোরে সেনাপত্তি তোডর- 

মল্ল এবং উক্ত নগরে ১৫ই নবেম্বর ভগ্ন- 

বান দান, পরলোক গমন করেন । উক্ত 

সালের ২রা অক্টোবর কুমার সোলমের 

পুরু পারভেজ জন্মগ্রহণ কবেন। ১৫৯০ 

ঘ্বীঃ অন্দে বেলুচিস্থাশ সম্রাটের প্রাধান্য 

স্বীকার করিল। তঙপরে সিন্ধু দেশও 

1 বিজিত হইয়া।ছল। ইতিপূর্বে সম: 

দাণিণাতোর বুর্হানপুর, আহম্মদ নগর, 

,গ!পকুণ্ড ও বিজাপুরেন নবাবদিগের 

নিকট, সম্রাটের বগতা স্বীকার করিবার, 
জনক দূত পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা দুধ 
এাধাগ্ঠ স্বাক(র করিতে অনিচ্ছ। প্রকাশ 

করিলেন । সমাট তাহাদ্দিগকে ম্ববশে 

আনন্ধন করিতে, রাজকুমার দানি- 

4 

মালের অধানে ১৫৯৩ হ্বী;ঃ অবে দাক্ষি- ্ 

ণাত্যে একদল পৈন্ত প্রেরণ করিলেন । 

তাঁহার সাহাঁব্যার্থ খান খানান মির্জা 

খ। গমন করির়াছিলেন। মুঘল সৈন্য 

আহম্মদ নগরের ছর্গ অবরোধ করিল। 

আহম্মদ নগরের অল্প বয়স্ক স্থলতান 

ইত্রাহিন নিজাম শাহের পিতৃম্বণা (পিসী) 
টাদবিবির ( বিজাপুরের বিধব। রানী): 

অনীম বীরত্বে মুঘলবাহিনী পরাজিত 

হইল। সন্ধির সর্তান্গসারে মুঘলের! 

বেরার পাইল কিন্ত বুর্ধান নিজাম শাহের 



১৪৭ 

পৌত্র বাহাদুর নিজাম শাহকে আহম্মদা- 

বাদ রাজ্যের স্বাধীন নবাব বলিয়! 

স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইতি- 

পূর্বে মুরাদও গুজরাট হইতে দাক্চি- 

ণাত্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এদিকে 
সুরাদের সহিত খ'ন খানানের বনি- 

নাও না হওয়ায়, থান খাঁনান দিল্লাতে 

আন্ত হইলেন | আবুল কঙ্গল ও 
সৈয়দ ইউসফ মুশেণি নুঝাদের সাহাদ্যার্থ 

প্রেরিত হইলেন। তৎপরে স্বয়ং সম্রাট ও 
দাক্ষিণাতযে উপস্থিত হইলেন | 

১৫৯৪ খ্রীঃ অন্দে ১ল। মে ছিঃ ১০০৭, 

১৭ই সওয়াল) মুবাদ পরলোক গমন 

করেন। ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে টাদবিবি 

নিহত হইলেন, আহম্মদ নগবেরও 
পতন হইল । স্ুলতাঁন বাহুর নিজাম 

শাহ সপরিখারে গোয়ালিষার চে বন্দী 

হইলেন । বিজাঁপুরের নবাব ইব্রাহিম 

আ।দল শাহ, আহম্মদ নগরের অবস্থা 

দেখিয়। ভগ্নে সম্বাটের মন্গুগত হইছেন। 

তাহার এক কন্গাকে কুমার দানিদ্ালের 
মহিত বিবাহ দিলেন। বেরা'র, খান্দেশ, 

আহম্মদ নগর, মালবৰব ও গুজরাট 

লইয়া, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ গঠিত হইল 
এবং কুমার দানিয়েল তাঁহার শাঁসনকর্তী 

'্কনঘুক্ত হইলেন। কিন্ত তিনি দীর্ঘানু 
প্রাপ্ত হন নাই। ১৬০৫ খ্রীঃ অন্ধের 

১*ই মাচ্চ তিনি পরলোক গমন 

করেন । 

সম্তাট, কুমার সেলিমকে রাজস্থানের 

ভারতীয়-এতিহাসিক আকবর 

বিদ্রোহ দমন করিতে আদেশ করেন। 

সেলিম কিন্তু রাঁজসিংহাঁদন পিতার 

জীবদ্দশাঁয়ই অধিকার করিতে অভিলাঁষী 

হইয়া! ১৬০১ হ্বীঃ অবের ফেব্রুয়ারী 
মাসে আগ্রা, অযোধ্যা ও বিহার প্রদেশ 

স্বীঢর অধীনে আনয়নপুর্বক এৰং 
কোযাঁগার হস্তগত করিয়া, স্বয়ং সম্রাট 

বলিয়। ঘোষণা করিলেন ! সেলিম 

আবুল ফজলের উপর খুব বিরক্ত 

ছিলেন। দাক্ষিণাতা হইতে ফিরিবাঁর 

পথে, সেলিমের প্ররোচনায় বুন্দেল- 

থণ্ডের অন্তর্গত উচ্চার সামন্ত নরপতি 

নরসিংহদেব কর্তৃক ১৬০২ শ্রী; অবের 

১২ই আগঞ্ শুক্রবার (হিঃ ১০১১, 8১1 

ববি আওদুল) তারিখে নিহত হন । 

সমাট গ্রিয়বন্ধু আবুল ফজলেরে মৃত্যুতে 

অটিশর মন্মহত হইলেন। ছুই দিবস 

পর্ধান্ত কিছুই আহাধ্য গ্রহণ করিতে 

পারিলেন না । এই ঘটনার পরে রাঁজ 

কুমার মেলিম বিম'তা সলিমা বেগমের 

(বৈরাম খার দ্ধিব। পত্রী পরে সম্রাটের 

মহিষী) পরামর্শে ক্ষম! ভিক্ষা করিয়া 

পিতার অনুগত হন। আবার পিতা 

পুত্রে মিলন হয় (১১০৩ শ্রী:)। ১৬০৫ 

খ্রীঃ অন্দে দানিয়ালের মৃত্যুতে সম্রাটের 

স্বাস্থ্য আরও ভাঙ্গির। পড়িল। তিনি 

৯৬০৫ খ্রীঃ অবের ১৬ই অক্টোবর বুধ- 

বারে (হিঃ ১০১৪, ১২ই জমাদল 
আখির ) পরলোকে প্রস্থান করিলেন। 

তীহাঁর মৃত্যুকীলে দক্ষিণে গোদাঁবরী 



আকবর 

নদী হইতে উত্তরে অক্ষ নদীর তীর 

পর্য্যন্ত, পুর্বে আসামের পশ্চিম অং 

হইতে আরবসাগর বিধৌত পৃশ্চিম 
ভারত পর্য্যন্ত রাজ্য বিন্ুত ছিল । 

সআ্সাট আকবরের সন্তান সন্ততি-_ 
সমাট আকবরই প্রথম হিন্দু রাঁজ- 

কুমারীকে ধর্পত্রীরপে গ্রহণ করেন। 

তাহার আট ধর্মপত্রী ও বহু উপপন্রী 

ছিল। তন্মধ্যে (১) স্থুলতানা রাকিয়। 

বেগম-আকবরের পিতৃব্য মিজ। 

হিন্দালের কন্ত। ছিলেন | তাহার 

কোনও সন্তান জন্মে নাই। (২) সুলতানা 

সলিমা বেগম-আকবরের পিতামহ 

বাবরের দৌহিত্রী ছিলেন | প্রথমে 

বৈরাম খাঁর সঙ্গে তাহার বিবাহ 

হয়। বৈরাম খার মৃত্যুর পরে আঁকবর 

তাহাকে বিবাহ করেন। তাহার খুব 

কবিত্ব শক্তি ছিল। (৩) অম্বরের 

রাঁজা বিহারীমল্ের কনা ও ভগবান 

দাসের ভগিনী । (৪) আবদুল ওয়াণীর 

রূপবতী বিধবা পত্বী | (৫) বোধপুরের 
মহারাজা মাঁলদেবের কন্তা বোধাবাই । 
তাঁহার গর্ভে সেলিন (জাহাঁলীর) জন্ম- 

গ্রহণ করেন। (৬) বিবি দৌলত সাদ। 
(৭) মুঘলবংণীর আবছুল্ল। খার কন্া । 

(৮) খান্দেশ প্রদেশের মবারক শাহের 

ক্ষন্তা । কোন কোন ইতিহাসে পাওয়। 

যায়, তিনি বিকানীবের রাজা কল্যাণ 

মল্লের এক কন্তাকেও বিবাহ করিয়া- 

ছিলেন। সমাটের পাঁচ পুত্রের মধ্যে 

জীবনী-কোষ ১৪৮ 

যমজ হাসন ও হুসেন মাত্র এক মাস 

জীবত ছিলেন। তৃতীয় পুত্র সেলিম 
রাজ্য লাভ করিয়া! জাহাঙ্গীর নামে' 

খ্যাত হন। চতুর্থমুরাঁদ ও পঞ্চম পুত্র 

দাঁনিয়েল পিতার জীবন্দশায়ই মৃত্যু 
ঘুখে পতিত হন। তাঁহার তিন কন্তা? 

ধ্যে জোষ্ঠা শাহজাদী খাঁন বেগম, 

নধ্যম। শাহজাদী শুকরউন্লিসা ও কনিষ্ঠ! 
শাহজাদী আরাম বানু বেগম । 

আকবরের ধর্মমত _ 
মীর আবদুল লতিফ নামে পারন্ত 

দেখায় এক মৌলবী সম্রাট আকবঝেছ। 

শিল্গক ছিলেন। এই উদার ও মহাপ্রাণ 

মৌলদী শিরা ও স্ুন্গি সম্প্রদায়ের 

সন্কীর্ণ নীভির অনেক উপরে ছিলেন! 
তাহার ধর্শুভাব শিষ্য আকবরে পরিপুষ্ট 

লাভ করিয়াছিল। আকবর শ্বভাবন্তঃ 
জ্ঞানাঁজ্জনে অন্ুুরাণী ছিলেন । সুতরাং 

আবদুল লতিফের উদার মত উর্বর 

ক্ষেত্রে পৃতিভ হইয়া, অচিরে বদ্ধিত 

হইতে লাগিল । তিনি আজন্ম মুসলমান 

সমাজে বদ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া, 
প্রথম প্রথম সেই ধন্মের আচার অনু- 

ঠানের প্রতি তাহার খুবই অন্ুরক্তি 

ছিল। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। 

ক্রমে ক্রমে বয়োবুদ্ধি ও বাজ্যবৃদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে, তিনি নানা সম্প্রদায়ের, নান! 
ধন্মীবলহ্বী লোকদের, লানা মতের 

সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন । 
তিনি তাহণদের ওণরাজি দর্শনে অতি" 
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শর শ্রীত হইয়া তৎ তৎ মত আলো- 

চনার প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম বিষয়ে 

*মালোচনার জন্য ইবাদৎ খানা ( পুজ- 

বাড়ী) নানে একটী পৃথক গৃহও 

নিন্সিত হইল। ক্রমে ক্রমে তীহার 

রাজসভ1 সকল সম্প্রদায়ের, সকল 

মতাবলম্বীর, নান। দেশীয় পিছজ্জনের 
আকর্ষণকেন্দ্র হইর। উঠিল। তিনি 

সকল স্থান হইতেই সত্য গ্রহণ করিতে 

উদগ্রীব ছিলেন। সেইজন্য যে সকল 

পণ্ডিত কেবল তর্কজাল বিস্তরপুর্বক 

্বী7 মত প্রতিষ্ঠায় ব্য হইতেন, 

তাহারা কে কতদূর সতান্রসরণ করিতে- 

ছেন, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইত 

তা এই বিতণ্ডা উপলক্ষ্য করিয়া, 

ভিনি একদিন রাজকর্ম্মচাঁরী, ধন্শান্্- 

বেনী ও অন্তান্ পণ্ডিত মণ্ডলীকে 

সম্বোধন করিয়া বাপিাছিলেন--“হে 

বুধমগডলী, সত্যনির্ধারণ ও প্রকৃত ধন্মমত 

লাভ করিয়া, তাহ! প্রচার করা এবং 

ঈশ্বরাদিষ্ট ধণ্মের মূল সত্য কি, তাহা 
অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করাই আপনা- 
দের সকলের উদ্দেগ্ত হওর1 উাঁচত। 

অতএব মনুষ্ঞোচিত দুর্বলতার বশাভূত 

হইয়া, সত্যগোপন অথণা ঈশ্বরাঁদেশের 
বহিহৃত কোন মত প্রচারে :প্রলু্ধ 
হওয়া উচিত নহে। এইনূপ করিলে 
আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী 
হইতে হইবে |” এই সময়ে মৌলান। 

আব্দুল সুলপুতাঁনরী ও শেখ নবি, 

ভারতীয়-এতিহাসিক আকবর 

রাজসভায় সর্বদ| উপস্থিত থাকিয়। 

গমাটের নিকট বিশেষ অনুগ্রহ লাভ 

করিতেন। ইস্লাম শাস্ত্র সম্বন্ধীর তাহা- 

দের মত অতিশয প্রামাণ্য বলিয়। 

গৃহীত হইত। কিন্ত তাহারা অনেক 
সনরেই পরস্পর বিরোধী মত পোষণ 

করিতেন এবং স্ব স্ব বক্তব্য মত অতি- 

শর উত্তেজনা ও পরিধাদ সহকারে 

সমাপন করিতেন । অচিরে তাহাদের 

প্রভাব প্রতিপত্তি সম্রাটের সমীপে লোপ 

পাইল । এমন কি ইহাদের ব্যবহারে 

ইস্গান ধন্মের প্রতি তাহার অরদ্ধা হাস 

প্রাপ্ত হইল। এদিকে যেমন মুসলমান 

ধন্মের প্রতি তাহার বিশ্বাস শিথিল 

ইইতেছিলঃ অন্ত দিকে তেমনি অন্ঠান্ত 

ধম্মনতের প্রতি শ্রদ্ধ। বৃদ্ধি পাইতেছিল। 
সকল ধন্ম সম্প্রদ্রার়েই যখন বুদ্ধিমান, 
জ্ঞানী ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লৌক 

রহিয়াছেন, প্রকৃত জ্ঞান যখন অন্ত 

সম্প্রদার হইতেও লাভ কর। যার, তখন 

কোন এক বিশেষ ধঙ্দ্ধে অথবা ইস্লা- 

মের মত একটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক 

ধম্মেই ত্য আবন্ধ থাকিবে কেন? 

এক সম্প্রদার যাঁহ। অসত্য বলিয়। মনে 

করে, অন্ত সম্প্রদায় তাহাই কেন যথার্থ 

বণিয়। দৃঢ়তা সহকারে প্রচার করিবে? 

এই প্রকার উদার উন্নত ভাব সম্রাটের 

মনে উদয় হইল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ 

ও শ্রমণগণের সংস্পর্শে তাহা! আরও 

বদ্ধিত হইল। হীরাঁধিজয় স্ুরী, ভানু". 



আকবর 

চন্ত্র উপাধ্যায়, সিদ্ধিচন্দ্র রী প্রভৃতি 

জৈনাচার্যদের সহিত সাঁক্ষীৎ ও আল।প 

পরিচয়ে তিনি অতিশর প্রীত ও তাহা- 

দের ভাবে প্রভাবান্বিত হইলেন। 

তাহার ফলে বহু বন্দী মুক্তি লা 

কারল, পিঞ্জরাবদ্ধ বহু পঞ্মী মুক্ত হইল, 

বংসরের মধ্যে কয়েক দিন পশুহত্যা 

নিবাঁরিত হইল, দ্িজিয়া কর উঠিয়। 

গেল, এতদ্াতীত আরও অনেক কর 

উঠিয়। গেল । শব্রঞ্জয় পব্ধতগাঁমী জৈন 

তীর্থ যাত্রীদের কর গৃহিত হইল। জৈন 

প্রভাবে শেষজীবনে তিনি নিরামিবাণা 

হইয়াছিলেন, মুগর] হইতে বিরত হইয়া 

(ছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্ধে গুরু ভর প। স- 

বর্তনের সুচন। হইল। এতকাল পধ্যন্ত 

রাজ্কীয় মুদ্রায় বে কলেম। ব্যবহৃত 

হইত, তাহার পরিণত্তে “আলাহু আক- 

বর* এই শব্দ ব্যবহার করা যার কিনা 

এই মত গিজ্ঞান্ত্র হইলে, প্রায় সকলেই 

সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু খাজা 

ইব্রাহিম প্রতিবাদ করিয়। বলিলেন 
যে, “ইহার ছুই প্রকার অর্থ হুইতে 

পারে_ইঈশ্বর মহান অথবা আকণ্র 
ঈশ্বর। অতএব কোরাণের প্নাজিকর 

আল্লাহি আকবর” (ঈশ্বরের ব্ষিয় ধন 

করাই সর্বাপেক্ষ। শ্রেচ কাঁধ্য) নামক 

একাথ মুলক শ্লোকাংশ গ্রহণ করাই 

উচিত সআট খলিন্েন__মানুষের 

ক্ষমতা এত অল্প বে কেহই, ঈখর[ত্বর 
দাবী করিতে পারে না। সুতগ্সাং 

১৫৩ 

“আল্লাহু আকবর” শব মুদ্রায় অঙ্কিত 

করিলে দূষণীয় হইবে ন।। কেবল 

কথায় নহে কার্যোও তিনি তাহাই 

কঞিলেন। এই সময়ে এক বিতর 
উপস্থিত হইল যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে 

একজন মুজতাহিদ (কোরাণের মত 

বাখ।তা। ) শ্রেষ্ট, না একজন সুলতান" 
ই-আদিল ( ্ তায়পরায়ণ সআট ) শেঞ্ঠ। 

বিপণন সক্ত্রীন্ত লোক শেষোত্, মত 

গ্রহণ কগিলেন। তন্মধ্যে মকছুম-উল- 

মুক, শেখ আব্ছুল নবি, কাজা জাণাণ 

ডাঁদন মুলত!নী, শেখ মবারক, গাজি 

খ। বধান্ প্রভাীভি উত্. দত সমথন 

কদির। এক ঘোঁষণ। পত্ প্রচার করি- 

পেন। তাহার এংক্ষেপ মন্ত্র এই- 

“আমর! এক নতাবলম্ব৷ হইয়া মীমাংসা 

করিতেছি যে, ঈশ্বর দৃষ্টিতে মুজ- 

তা'হদগণের (কোপাণের ব্যাখ্যাতা) পদ 

অপেক্ষা একজন সুলতা ন-ই-আদিলের 

ন্তানন পগাঞ্ণ সআাট) পদ অেষ্ট। ইস্ 

গানের সুলতান মীনবঝঞজাতির আশ্রয় 

স্থল, বিশ্বামীগণের নেতা ও পৃথিবীতে 

ঈশ্বরের প্রতিচ্ছাঘ্জা, আধুলফতে জালাণ 

উদ্দিশ মোহন্জদ আকবর পাত" 

গাণী একজন হায়পরারণ, জ্ঞানী, 
ধন্মভীর সম্রাট । অতএব কোর14 

ব।খ]াতাগণের কোনও মতগত পার্থকা। 

উপস্থিত হইলে, যদি পাঁতশাহ স্বীর 

তীক্ষ ধাত্ণার বধশবর্তী ও অভ্রাস্ত 

বিচারে কোনও এক পথ অবলম্বন 

শি 



১৫১ 

করেন, তবে তীহা মানবজাতির 

কল্যাণকর বলিপ্না আমাদের গ্রহ্থণ 

» করা উচিত। পাতশাহ বদি কোরাঁণের 

অবিরোধী এবং জাতির কল্যাণকর 

কোনও আদেশ প্রচার করেন, তাহাও 

আমাদের প্রতোকের অবগ্ত গ্রহণীয় ও 

পালনীর 1৮ ১৫৭৭ খ্রীঃ অন্দে এই 

আদেশ প্রচারিত হইল। স্ুতরাং 

আকবরের নব ধর্ম মত প্রচারের পথ 

সুগম হইল। পর বৎসরে ১৫৮০ খ্রীঃ 
অন্দর শেষভাগে তিনি তাহার নবধর্ম 

(হিঃ ৯৮৮ ১লা জমান আউল, প্রচার 

করিলেন। তাহার এই ধশ্ছে রাঁঙ্গানুগ্রহ 

লাভের আঁশার এ সম্্টের বিরাগ ভাজ- 

নের ভয়ে অনেকে আকৃষ্ট হইরাছিল। 

*কন্ত এই ধশ্মমত গ্রচলিত হয় নাই। 

সম্রাট আকবর সমস্ত ঞাতিকে এক- 

তার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এক [বিশাল 

সাম়াজা পত্তনের ঘে প্রবাসী হইপু- 

ছিলেন, তাহা সফল হইল না । 

অর্থ নৈতিক অবস্থা__ 
দাম বা পয়সা নামক তা মুদ্রা, 

তস্ক। ( বর্তমান টাকা) রৌপা মুদ্রা এবং 

মোহর নামক স্বর্ণমুদ্রা গ্রচলিত ছিল। 

৪* দামে এক তঙ্কা, ১৬ ভঙ্কার 

মোহর। দামের ভগ্র/ংশ অর্থদাম, 

* দিকি দাম, এক অষ্টমাংশ দাম এাচ- 

লিত ছিল। বর্তমান ২৭ সেরে এক মন 

হইত। সেরের ভগ্মাংশ-_-অর্ধসের, 
দিকিষের, ছটাক ইত্যাদি ছিল। ধান 

ভারতীয়-এতিহাসিক আকবর 

খুব সুলভ ছিল বলিয়৷, জীবনযাত্রা 

সহজে অল্প খরচে নির্বাহ হইত । বাবসা 

বাঁণিজোর অবস্থা ভাল ছিল। এই 

' সময়ে বন্ত্র শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়া- 

ছল। বিদেশ হইতে বহুবিধ পণা 
সামগ্রী আমদানী হইন্ত। 

রাজ্যশাসন প্রণালী 
তিনি শাসন বিভাগের সুশৃঙ্খল বিধী- 

নের জন্ত সমস্ত রাজ্যকে পনরটী সুব। 

বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন | 

যথা দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, লাহোর, 

কাবুল, মুলতান, আহাম্মদাব!দ ( গুজ- 

বাট), মাঁলন, খান্দেশ, বেরার, বিহার, 

আহম্মদনগর, অযোধ্যা, এলাহাবাঁদ, 

ও বগদেশ । এই সমস্ত আবার ছোট 
ছোট খণ্ডে বা পরগণায় বিভক্ত ছিল । 

প্রত্যেক প্রদেশে বা বিভাগে একজন 

সুবাদার (শাসন কর্তা), একজন দেও" 

যান (রাজন্ব কম্মচারী?, এবং বিচারের 

জন্য কাজী ও মীর আদল নামে কর্- 

চাঁরী নিবুক্ত হইতেন | এতঘ্যতীত 
স্ববাদারের অধীনে কোতোগ্লাল 

(পুলিশ), মীর নহর (নৌবহর, 
ডাকধিভাগ প্রভৃতির কর্তা ), বকৃসী 

(বেতন বিভাগের কর্তা), বাঁকিয়। নবিস 

(দলিল বিভাগের কর্তা) প্রভৃতি কর্মচারী 

ছিলেন। সৈন্ভ বিভাগে মস্নবদারগণ 

কর্ম পটুতা প্রদর্শন পূর্বক উচ্চ হইতে 
উচ্চতর পদ লাভ করিতেন।, অতি 

সুশৃঙ্খনার সহিত এই বিভাগের কর্ধ 



আকবর 

পরিচালিত হইত । সম্রাট অতি অবাধ্য 

সৈনিককে শান্তি দিতে ইতস্ততঃ করি- 

তেন না। পুর্বে বেতনের পরিবর্তে 

সেনাপতির! জায়গীর লাঁভ ক।রতেন । 

এই কুপ্রথ! রহিত করিয়! সমাট বেতন 

দিবার প্রথা প্রবর্তন করেন। এই 
উপায়ে তিনি সেনাপতিদের বিদ্রোহী 

হইবার পথে কণ্টক রোপণ করেন। 
স্মাট রাজস্ব বিভাঁগের৪ বিশেষ উন্নতি 

বিধান করেন। এই দিষয়্ে বিচ্গণ 

হিন্দু রাঁজন্ব কর্মচারী রাজ! তৌডর- 
মল্ল তাহার প্রধান সহাঁর ছিলেন। 

সমস্ত ভূমির পরিমাণ করিনা তাহা, 

উত্তম, মধ্যম ও অধন এই তিন ভাগে 

বিভাগ করিলেন। তাহার গড়পরত। 

লইয়া, উৎপন্ন শস্তের এক তৃতীয়াংশ, 
রাঁজার প্রাপ্য বলিয়। অবধারিত ইইত। 

সেই বাজপ্রাপ্য কর মুদ্রান্বারা অথব। 
উৎপন্ন শশ্তঘার৷ দিবার নিরম ছিল। 

হিন্দু রাজত্ব কালে উৎপন্ন শস্তের বষ্টাংশ 

রাজপ্রাপ্য ছিল। বলা বাঁছলা কোন 

কারণে শম্ত নষ্ট হইলে রাজকর হইতে 

অব্যাহতি পাঁওয়! যাঁইত। সম্মটের 

এই বিধানে প্রজ। সাধারণের পিশেৰ 

উপকার হইন্বাছিল। তিনি রাজ কন্ম- 
চারী নিয়োগ সম্বন্ধে বথে্ট সমদর্শিতার 

পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম তাহার কম্ম- 

চারী নিয়োগের অন্তরার কখনও হর 

নাই। যে কোন ধর্মাবলম্বী উপধুক্ত 

হইলে উচ্চতর পদ লাভ করিতে সমর্থ 

জীবনী-কোষ ১৫২ 

হইতেন। সেই জন্য আমর] তাহার 

সেনাপতি ও সুবাদারের পদে কয়েক 

জন হিন্দু কর্মচারী দেখিতে পাই । 
তাহাঁর রাজ্যশাসন প্রণালীর মধ্যে 

পাঁরণিক ও ভারতী প্রণাশীর সংমিশ্রণ 

ছিণ। রাজার মত ও বিশ্বাম সেই | 

সময়ের শামন গ্রণালীর নিয়ামক হই- 
লেও, তিনি কোনও কাজ তাহার 

বিশ্বস্ত কর্মুচানীদেরে জিজ্ঞাসা না করিয়া 

করিতেন না। তিনি উদার, সাম্য ও 

সমদশিতার বলে যে সাম়াজ্য সংঘটন 

করি গেলেন, তাহার পরবতী বংশ- 

ধরেরা সেই পথ হইতে স্থলিহ হইরা, 
রাজোর পতনের পথ উন্মুক্ত করিয়। 

ধিলেন। আকবর যখন রাজালাভ. 

করেন, তখন “জোর য।র মুলুক তার” 

এই শাতিরই প্র।বল্য ছিল। পূর্ববর্তী 
পাঁঠান রাজত্বে আমর। দেখিয়াছি, কোন 

রাজার মৃত্যুর পরেই, তাঁহার সিংহাসন 

অধিকর করিবার জন্ত প্রকৃত উত্তরাঁ।ধ- 

কারীদের ও প্রধ।ন কন্ম্চারীদের মধ্যে 

বিবাদ আরম্ভ হইত। এই নীতি মুঘল 

রাজহেও অনুম্থত হইয়াছিণ। আকবর 

অতি কঠোর হস্তে এই মূল নীতির মুল- 

চ্ছেৰ করিতে প্রয়াসী হইম্াছিলেন। 

মুঘণ শাপকেরা রাজ্য জয় করিয়। 

তাঁহার স্থুশৃ্খণা বিধানে তত সমর্থ 

ছিলেন না। এই বিষয়ে হিন্দু বাঁজ- 
কর্মচারীরা তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য 

করিয়াছেন। রাজ্য জয় করা অপেক্ষা 
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তাহার সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়। 

প্রকৃতি পুঞ্জের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি কর! 

অতিশয় কঠিন কাঁজ। 

সআট আকবরের চরিত্র_ 
তিনি সম্াট আওরঙ্গজীবেরন্ঠার কঠোর 

সংযমী ছিলেন ন| বটে কিন্তু একবারে 

সংযম বর্জিতও ছিলেন না। ভিনি 

দিতাহারী ও মিতাঁচারী ছিলেন | 

তাহার ব্যবহার অতি মধুর ছিল | 

দীন দরিদ্র প্রজার সামান্ত উপহার 
দ্রব্য অতি সমাদরে গ্রহণপূর্ববক বক্ষে 

ধারণ করিতেন! সকল দিক দির! 

বিচাঁর করিলে, তিনি মুঘল বংশের এক 

জন শ্রেষ্ঠ রাঁজা এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ট 

ঝাঞজাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি 

ছিলেন, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। 

যোগ্য লোক নির্বাচনে তাহার অপা- 

ধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহার রাঁজ- 

সভার ফৈজী, আবুল ফজল, নকিব খা 
মোল্লা! মোহাম্মদ, মোল্লা সাবরি, সুল- 

তাঁন হাজী, হাজী ইব্রাহিম, বদাঘুনি, 

বীরবল, তোডর মল্ল, তানসেন প্রভৃতি 

পণ্ডিত মণ্ডলী বিরাজ করিতেন । 

সআট আকবরের বিষ্যান্ুরাগ__ 
যদিও সম্রাট আকবর লেখা পড়া জানি- 

তেন না বলিলেই হয়, তথাপি মানবের 

জ্ঞানভাঁগুারের সমস্ত মন্ম অবগত হই- 

বার জন্য তাহার একাত্তিক আগ্রহ 
অতিশয় প্রবল ছিল। অসাধারণ স্মৃতি 
শক্তির সাহায্যে কাঁণে শুনিয়া, তিনি 

ভাঁরতীয়-এতিহাদিক আকবর খ'। 

যাহ শিখিতেন, সাধারণ লোকের পক্ষে 

পুস্তক পাঠ করিয়াও তাহ! আগ্নত্ত কর! 

সম্ভব ছিল না । এই বিস্যানুরাগের 

কলে, তাহার রাঁজ স্ভীয় নান দেশীয়, 

নান! বিদ্ভার পারদশী বছু জ্ঞানী 

লোকের সমাবেশ হইয়াছিল | তিনি 

সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক 

শুনিতে খুব ভালবাসিতেন এবং নিজেও 

তাঁহাতে যোগ দিতেন । শেখ ফৈজি 

একজন দেই বুগের খ্যাতনামা কৰি 

ছিলেন! তিনি সম্রাটের অন্তরঙ্গ বন্ধু 

ছিলেন। তিনি সংস্কৃতেও অসাধারণ 

পগ্ডত ছিলেন। তাহার ভ্রাতা আবুল 

ফজল ও একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 

ছিলেন । তাহার গদ্য রচন| অলঙ্কার- 

বহুল হইলেও মার্জিত ও স্ুরুচিসম্পন্ন 

ছিল। তাঁহার রচিত আকবর নামা, 

আইন-ই-আকবরী, আয়াতুল কুরণী 
প্রভৃতি গ্রন্থ তাহাকে অমর করিয়া 

রাখিরাঁছে। প্রসিদ্ধ গ্রতিহাসিক আব- 

ছুল কাঁদের বদাদুশী সঞ্রাটের অন্ততম 

সভ। পণ্ডিত। তারিখ-ই-বদাযুনী তাহার 

রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । এতদ্যতীত বনু 

পওত তাহার মভা। অলঙ্কৃত করিতেন। 

সমাটের নবরত্ব সভা তাহার নয়জন 

অন্তরগ্গ বন্ধুকে লইর়। গঠিত হইয়ছিল। 

তাহাদের মধ্যে রাজা বীরবল, রাজা 

মানসিংহ, রাঁজ। তোঁডর মল্প, হাকিম 

হুসাঁম, মোল্লা ুপেয়াঁজা, শেখ ফৈজী, 

আবুল ফজল, মির্জী আবদুর রহিম, 



আকবর 

থান খানান এবং মিয়! তান সেন 

ছিলেন। এই সময়ে হিন্দি সাহিত্যের 

ও বিশেষ উন্নতি হয়। তুলসী দাসের 

রামায়ণ ও শিখ গুরু অজ্জুনসিংহের গ্রন্থ- 

সাহেব এই সময়েই রচিত হয় | 

তাহার রাজসভায় ছয়ত্রিশ জন প্রসিদ্ধ 

সঙ্গীতজ্ঞ ও বাদক ছিলেন। তন্মধো 

অন্ধ হিন্দী কবি সুরদান, গাঁরক তান- 

যেন, রামদাস, মালবের নরপতি বাজ 

বাহাত্রর প্রস্ততি প্রধান ছিলেন। মিয়া 

লাল কলাবন্তের নিকট সম্রাট স্বপ্ং 

সঙ্গীত শিক্ষা করিম্জাছিলেন । সম্রাট 

উত্তম নাকড়া বাজাইতে পাঁরিতেন। 

এক সময়ে স্থুকবি হুখেন ঘরুভী একটা 

কবিতার জন্য সম্রাটের নিকট দুই লক্ষ 

টাক! পুরস্কার পাইয়াছিলেন। গায়ক 

রাম দসও একবার এক লক্ষ টাক? 

পুরস্বণর পাইয্স'ছিলেন। সম্রাটের চিত্র- 

কলার প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। 

তাহার প্রসিদ্ধ সতের জন চিত্রকরের 

মধ্যে তেরজন হিন্দু ছিলেন ৷ তন্মধ্যে 

পান্ীবাহক জাতীয় দাঁসবন্ত স্বীয় 
প্রতিভাবলে বিশেষ উন্নতি করিপ্নাছিল। 

এই সময়ে স্থাপত্য শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি 

হইয়াছিল । ফতেপুর সিক্রি বনু সুরমা 

প্রামাদে শোভিত হইরাছিল। 

আকবর (যুবরাজ)--সম্রাট আওরঙগ- 

জীবের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র। ১৬৫৭ খ্রীঃ 
আব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর (হিঃ ১০৬৭, 

১১ই জিল হিজজ। ) তাহার জন্ম হ্য়। 
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১১৮১ শী; অবে তিনি তাহার পিতাঁর 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়! মহা রাস ভূপতি 
শর্তুজীর পক্াঁবলম্বন করেন। পরে 

তীহাদের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পারস্তে 

প্রস্থছন করেন এবং তথায় ১৭০৬ খ্রীঃ 

অবে (হিঃ ১১১৮) তাহ।র মৃত্যু হয়। 
আঁওরঙ্গজীন একসমরে মুঘল পত্বীর 

গরজাত বলিরা তাহাকেই উত্তরা- 

ধিকারী করিবেন বলিম্না স্থির করিয়!- 

ছিলেন। 

আকবর খঁ।-কাঁবুলের শাননকর্ত। 

দোস্ত মোহাম্মদ খাঁর ভাঁরতে রাজকীয় 

বন্দীরূপে অবস্থান কালে ১৮৪১ খ্রীঃ 

অবের ২৬ শে ডিমেম্বর তিনি মাষ্টার 

মেকনাটনকে গুলি করিয়া হতাা 

করেন! দোস্ত মোহাম্মদ পুনঃ কাবুলের 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইংরেজ 

গভনমেন্ট তাহার জে্ঠ পুত্র আফজল 
খাঁর পরিবর্তে তাহাকেই উত্তরাধিকারা 

বলির স্বীকার করেন। ১৮৪৮ ্রীঃ 

অন্দে তাহার মৃত্যু হইলে, গোলাম 

হায়দর খ। উত্তরাধিকারী নির্বাচিত 

হন। গোলাম হায়দরও মৃত্যু মুখে 

পাঁতিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা মের আলী 

উত্তরাঁধিকারা নির্বাচিত হন। (১৮৫৮ 

খ্রীঃ অব্ব )। 

আকবর শা (দ্বিতীর )__দিলীর 
মোগপ সম্রাট শাহ আলমের পুত্র | 

তাহার সম্পুর্ণ নাম আবুল নসর মইন্ 
উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর শা! তিনি 
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১৮০৬ খ্রীঃ অন্দে দিলীর নিংহাপনে 

আরোহণ করেন এবং ত্রিশ বর্ষের অধিক 

কাল রাজাশীসন করিরা ১৮৩৭ খ্রীঃ 

অবেঁ পরলোক গমন করেন । দিল্লীতে 

প্রথম বাহাদুর শাহের সমাধির কাছেই 

তাহাকে সমাহিত করা হধ। তাহ!র 

পুত্র দ্বিতীয় বাহাদুর শাহই দিল্লীর শেষ 

মুঘণ সম্রাট । তাঁহার সমন্ধে ইংরেজ 
পক্ষে গিঃ পিটন দরবারে উপস্থিত 

থ[কিতেন। € সিটন দেখ) ৃ 

আকলাস খ।-আওরঙ্গজীবের দাঞ্গি- 

ণাত্য বাহিনীর প্রধান সেনাপতি দিলীর 

খাঁর |তনি ভাঁগিনেয ছিলেন! স্বার 

মাতুলের সঙ্গে থাকিরা [তিনি ক্ষুদ্র 

সেনাপতির কাঞ্গ করিতেন । শম্তুভী, 
স্বীর পিতা শিবাজীর নিকট হইতে 

পলারন করিলে, দ্রিণীর গ। শস্ভুজীকে 

সাহাব্য করিবার অন্ত স্বীর ভাগিনে় 

আকলাঁন খাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

আক! সার্দেক- তিনি পুক্বঙ্গের 
অন্তর্গত পাটপশার নামক স্থানের জমি- 

দা ছিলেন ! ঢাকার তত্কালীন 

শসনকর্ত। ঘুশিদ কুলি খাঁর সহকারী 

মীর হবিব তাহাকে হিপুরা রাজ্য জয় 

করিতে প্রেরণ করেন | এ সময়ে 

(১৭৩২ গ্রীঃ) ত্রিপুরার ভূতপুর্ব লরপতি 

ছন্র মাণিক্টের প্রপৌত্র জগত্রামঠাঁকুর 

তৎকালীন রাজ! ধণ্ম ম।ণিক্যেরবিরুদ্ধে 

উতিত হইয়া, ঢাকার সহকারী শাসন- 

কর্তী মীর হুবিবের সাহায্য প্রার্থনা 

ভারভীয়-এতিহাদিক আকিদিও 

করেন । মীর হবিব ত্রিপুর! আক্রমণের 

; উৎকৃষ্ট সুযোগ গ্রহণ করিয়! বু 
সেনধসহ আকা সাদেককে প্রেরণ 

করেন | কুমিল্লার নিকটবর্তী এক 
স্থানে উভয় সৈ্কের যুদ্ধ হয় এবং ত্রিপুর 
সেনাপতি কছল নাবারণ ঘোষ বিশ্বাস 

দেই যুদ্ধে নিহত হইলে, মহারাজ ধর্ম 
মাঁণিক্য পর্বত প্রদেশে পলায়ন করেন। 

তদবধি সমতল ক্ষেএ রোসনাবাদ নাম 

শ্ত হয় এবং জগত্কাম “জগৎ 

মাঁণিক্য» উপাধি গ্রহণ-পুর্বক তথাকার 

রাজা হন। আক। সাদেক দ্বিজিত 

প্রদেশের ফৌবদাঁরের পদে নিধুক্ত 
হন। ইহার কিছু দিন পরেই ত্রিপুরার 

মহারাজ ধর্মমাণিক্য বাঙ্গালার নবাঁৰ 

সুজাউদ্দিনের নিকট উপস্থিত হন | 

তথায় জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান 

রাঁজ কর্মচারীর সহাম্বতীয়, বাঁ্ধিক পাঁচ 

হাজার টাক। কর দিতে সম্মত হইয়। 

রোমনাবাদ তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হন। সেই 
খময়ে আকা সাদেক বরদাখাতের 

জমিদারী প্রাপ্ত হন। আকাঁসগাদেকের 

বাসগৃহের চিহ্ন এখনও থুল্লা গ্রামে, 
বর্তমান আছে এবং মেঘনা নদীর তীরস্থ 

“আকানগর” তাহারই নামে পরিচিত । 

আকিদৎ খা তিনি ঢাকার নবাব 

শায়েন্তা খাঁর অধীনে একজন ফৌজ- 
দার ছিলেন। যখন মগ জল দ্র! 

ঢাঁক। আক্রমণ করে, সেই সময়ে তিনি 
সেনাপতি ইস্লাম খাঁর সহকল্মী 



আগ! আহাম্মদ 

ছিলেন । তাহার মগ্দিগকে পরাস্ত 

করিয়। চট্টগ্রাম অধিকার করেন। 
আগর ফা- তিনি ত্রিপুরাধিপতি 

ডাঙ্গর ফার (অন্ত নাম হরি রায় ) অষ্টা- 

দশ পুত্রের অন্যতম | ডাঙ্গর ফা সর্ব- 

কনিষ্ঠ পুত্র রত্ব ফাঁকে গৌড়ে নির্বাসন 
পূর্বক অধশিষ্ট সপ্তদশ পুত্রকে রাজ্য 

বিভাগ করিয়া দেন। তন্মধ্যে আগর 

ফা বর্তমান আগরতলা প্রাপ্ত হইয়া- 

ছিলেন। কিন্তু ধত্র ফ! গৌড়েশ্বরের 

সাহায্যে পিতাকে সিংহাঁসনচাত ও 

ভ্রাতৃগণকে অবরুদ্ধ কবিরা রাজ্যলাঁভ 

করিয়াছিলেন। ত্রিপুর দেখ। 

আগ। আহাম্মদ আলী-_-অন্নান 
আহম্মদ । ঢাকীনগরের আগা সাজাত 

আনীর পুত্র। তিনি একজন প্রসিদ্ধ 

পার্শী বৈরাকরণিক | তিনি 'রিপালা- 

ই-ইস্তিকাঁক" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা এবং 

এপিয়াটিক সৌসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত 

অনেক পুস্তকও সম্পাদন করিরাছেন। 

কলিকাত৷ মাদ্রাসাতে তিনি একজন 

পার্শীর শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ 

অবের জুন মাঁসে তাহার নৃত্যু হর । 

আগা বাখর-আফগ।ন জাঁতীমন (শ্রী 

১৮শ শকে) আগ বাথর ও তৎপুত্র আগা! 

সাদেক খ। বরিশালের জমিদার ছিলেন। 

তাহাদের অত্যাচারে লোকেরা অতিষ্ঠ 

ছিল। সুন্দরী কুলবধূদের সতীত্ব রক্ষ। 
একরূপ অসম্ভব ছিল। তাহার! দয়াল 
চৌধুৰী নামক এক মন্তরান্ত জমীদাঁরের 

জীবনী কোষ ১৫৬ 

সুন্দরী কন্সাকে অপহরণ করিতে 

চেষ্টা করেন। কিন্ত দয়াল চৌধুরী যুদ্ধ 
করিয়া নিধন গ্রাপ্ত হন এবং তাহার স্ত্রী, 

কনা? ও পরিবারস্থ মহিলার জলে 

নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। 

সির!'জউদ্দোলার পরামর্শে আগ! বাখ- 
রের পুত্র আগা সাদেক, হুশেন উদ্দিন 

খাঁকে হত্যা করেন। কিন্তু জনসাধা- 

রণ এই হত্যাকাণ্ডে অতিশয় উত্তেজিত 

হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তৎ- 

কলে আগা বাখর নিহত হন এবং 

আগ। সাদেক অতি কষ্টে প্রাণ লইর। 

পলারন করেন । 

আগা মীর-মিরাণ হুশেন নিজাম 
শাহ দেখ। 

আগ। মোহাম্মদ রেজ1_১৭৯১ শ্রী 
অব আগা মোহাম্মদ বেজ নামক 

একজন মুঘল, কতকগুণি লোক 

সংগ্রহ করিয়া, কাছাড়ের রাজ! কৃষ্ণ- 

চন্দ্রকে পরাজবপুর্ধক ইমাম মাধী 
নাম ধারণ করিয়া কাছাড়ের বাঁজ। 

হন। ইতিমধ্যে তিনি প্রায় দ্বাদশ সহস্র 

লোক সংগ্রহ করিয্প। শ্রীহট্রের সীমান্ত- 

বর্ত বদরপুরের কেল্লা আক্রমণ করেন। 

কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি পরাজিত ও 

বন্দী হন। 

আগ। সাদেক- আগ! বাখর দেখ। 

আচাকনারায়ণ_শ্রীঃ চতুর্দশ শতা- 
বীর মধ্যভাগে আচাকনারায়ণ নামে 
এক রাজ। বর্তমান শ্রীহট্রের অন্তর্গত 



১৫৭ 

তরফ নামক স্থানে বাদ করিতেন। 

উত্তরে বরাক নদী, পূর্বে ভানুগাছের 
পাহাড়, দক্ষিণে পরগণ। বেজুরা এ৭ং 

পশ্চিমে উত্তর লাখাই, এই সীমান্তর্গত 

স্থানে রাঁজপুরে তাহার রাজধানী ছিল। 

তিনি ত্রিপুরাধিপতির সামন্ত নরপ্ি 

ছিলেন। তিনি শ্রীহট্রের গৌড় নামক 
স্থানের শেষ হিন্দু নরপতি গেড় 
গোবিন্দের সমসামরিক ছিলেন | গৌড় 

বিজয়ের পর শাহজালালের সেনাপতি 

নসির উদ্দিন দ্বাদশজন আওলিযাসহ 

তরফ আভমুখে আভযান কবেন | 

দীর্ঘকাল বুদ্ধের পর, আচাক নাগারণ 
পলায়ন করির। প্রিপুরেশ্ববের আশ্রন 

গ্রহণ করেন। অবশেষে তিন নথুনা 

তীর্থে গমন করেন এবং তথায় মৃত্্ 
মুখে পতিত হন । তিনি বৈষুব ছিলেন। 

রাজধানী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দুরে 
এক নিজ্জন অনুচ্চ পর্বতশৃঙ্গে ঈশবরো- 

পানা করিতেন । এখনও লোকে 

ইহাকে “কীর্তুনিয়! টাল।” বলিয়া থাকে। 
তিনিই তরফের শেষ হিন্দু নরপতি। 

আচোঙ্গ ফা-€১) অন্ত নাম রাঞজস্ুয্য 

ব৷ কুঞ্জহোম ফা। তিনি প্রসিদ্ধ ত্রিপুর" 

পতি কীন্তিধরের ( নামান্তর ছেংখুমফ। 
বা সিংহতুঙ্গ ) পুত্র । তাহার মাতা 

ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী স্বয়ং যুদ্ধে গমন 
করিয়া অসংখ্য শক্ত সৈম্ত নিপাত 

করিয়াছিলেন ৷ আচোঙ্গ ফার মহিষীর 

নান আচোন্ধ মা। এই সমর হইতে 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক আজন শাহ 

পরবর্তী কয়েকজন রাজ ও বশীর 

একই নাম দেখিতে পাওয়| যাঁয় । 

মুসলমানদের সহিত ৬৫০ ত্রিপুরাব্দে 

(১২৪০ খ্রীঃ) মহারাজ! কীর্তিধরের যুদ্ধ 
হর, সুতরাং তিনি খ্রীঃ ভ্রয়োদশ শতাব্দীর 
নধ্যগাগে বর্তমান ছিলেন । তিনি 

ত্রিপুরার রাজবংশের চন্দ্র হইতে গণনায় 

৪১তম এবং ত্রিপুর হইতে ৯৫তম 

নরপতি ছিলেন। তিনি জয়ন্তিয়ার 

রাঁজকুনারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 

ত্রিপুর দেখ। (২) স্বাধীন ত্রিপুরার 
অধিপতি । তিনি চন্দ্র হইতে ৯৯তম 

ও ত্রপুর হইতে ৫৪তম | তাহার 

পিতা ইন্ত্রকীর্তি পরলৌকগত হইলে 

জোস্ঠ ভ্রাতা বারপিংহ (চরাচর) সিংহা- 

সনে আরোহণ করেন | বীরসিংহ 
অপুত্রক ছিলেন | তাহার মৃত্যুর 

পরে কনিষ্ঠ আচেোঙ্গ ফ। রাজ! হন। 

তাহার অন্তনাম সুরেন্দ্র ও হাচুং ফা। 

আচোক্গ ফার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র 

বিমার রাঁজপদ লাভ করেন। ত্রিপুর 

দেখ। 

আজম শাহ্-__তিনি সম্রাট আওরঙ্- 

জাবের তৃতীর পুত্র । ১৬৭৮ খ্রীঃ অন্দে 

বঙ্গের শাসনকর্তা নঝ।ব ফিদাই খর 

মৃত্যু হইলে, আজম শাহ পিতা কর্তৃক 
এইপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে 
আসামবাপীর! বঙ্গের সীমান্ত প্রদেশে 

বড়ই উপদ্রব করিতেছিল ॥ আজম 

শাহ তাহাদিগকে দমনের অভি 



আজাদ 

হইরা, সৈন্তের সংখ্যাল্পতা ও অর্থের 

অপ্রাচুরধ্য দর্শনে, ইংরাঁজদিগকে বিনা- 
শুক্ধে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান 

করিয়া, একুশ হাজার টাঁক। প্রাপ্রু 

হন এবং অবিলম্বে আসামীদিগকে দম- 

নার্থ সৈম্ত প্রেরণ করেন | নবাব 

সৈস্তের আগমনেই আসামীরা পলায়ন 

করে। গে'হাটি মুঘলদিগের অধিকৃত 

হয়। এই সংবাদে সআট আওরঙ্গভীব 

অত্যধিক প্রীত হইয়া, পুত্রের নিকট 

সম্মানহ্চক রাঁজপরিচ্ছদ ও ছুই লক্ষ 

টাকা মূল্যের একটা হীরার আংটা 
প্রেরণ করেন । ১১৩৮৩ খ্রীঃ অন্দে তিনি 

পিত্রাদেশে থান্দেশ আক্রমণ করির। 

শেলাঁর ছুর্গ অধিকার করেন । আওরক্- 

জীবের প্রকৃতিতে কাহীকেও বিশ্বাস 

করিবার স্থান ছিল না। ফলে তাহার 

পুত্রেরাও তাহার উপর বিশ্বাস হাঁরাইয়'- 

ছিলেন এবং সকলেই আপন আপন 

স্বার্থ পিদ্ধির উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত 

ছিলেন। বখন আঁওরঙগজীব ১৭০০ 

গ্রী অবে পেতার। আক্রমণ করেন, 

তখন আজম শাহ পদেতারাঁর পশ্চিম 

দিক আৰ্তমণ করিতে আদিষ্ট হন। 

কিন্তু মহারাষ্ট্র সেনাপতি পরশুরাম 

ত্রিশ্বক তাহাকে ঘুধ দিয়া ছুর্গে খাগ্যাদি 
প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 

তিনি থে নিজে শক্তিতে বিশ্বাসবান ও 

উচ্চাভিলাষী, সম্রাট আওরঙগজীব ইহা 

বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। আজম 

জীবনী-কোব ৬৫৮ 

শাহ খন আহম্মদনগরের শাসনকর্তা, 

তখন সম্রাট আঁওরঙ্গজীব একবার 

গীড়িত হুইর। পড়েন। সেই সময়ে 

তিনি সম্রাটের দর্শনার্থ গমন করেন । 

কামবক্স পিতার প্রিয়পাত্র বণিয়া 

সর্ধাদা নিকটে থাকিতেন । আজম। 

শাহ তাহার সহিত বিবাদ কঠিলেন। 

তজ্জন্ত আগওরঙ্গজাব আজম শাহকে 

মধ্য প্রদেশের ও কাঁমবক্সকে বিজা- 

পুরেব্ু শাসনকর্তীর পদে নিযুক্ত করিয়। 

তাভাদিগকে তৎ তৎ স্থানে বাইতে 

আদেশ দিলেন! ইহার কিছুকাল 

পরেই ১৭০৭ খ্রীঃ অন্দে ওর! মার্চ, 

আওরঙ্গজীব পরলোক গমন কছেন। 

আভম শ'হ মালন দেশ হইতে সৈন্য 

সগ্রহ করিয়া জ্যেষ্ঠ শাহ 

আলমের ( পরে বাহাছুর শাহ , বিরুদ্ধে 

অভিযান করেন। আগ্র। হইতে ১৫ 

ম[ইল দূরে জাজোঁয়। নামক স্থানে উভয় 
পক্ষের যুদ্ধ হয় (১৭০৭ খ্রীঃ) | এই যুদ্ধে 

আজম শাহ এবং বিদার বখত ও 

উপ্লালাজা নামক তাহার ছুই পুত্র নিহত 

হয়৷ আলী তরাব ও বিদাঁর দিল নামক 

আরও ছুই পু'এ বর্তমান ছিলেন। আজম 

শাহের মাত! পানু বেগম প্রসিদ্ধ শাহ 

নওয়াজ থাঁর কন্তা ছিলেন। 

আজাদ-_তিনি পাঞ্জাবে এক নূতন 

ধর্ম সম্প্রদাত প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলা- 
নারা এই মন্তকে শাস্ত্র বিরোধী মত 

বলিয়। ঘোষণ। করেন । এই সম্প্রু- 

ভ্রাতা 



১৫৪৯ ভারতীয়-এঁতিহানসিক আজিজ উল্লা 
পা শপ সম ৯০ ররর 

দায়ের লোক গৌফ দাড়ী কাঁমাইয়া 

শান শাসন অস্বীকার করিয়াছিল | 
“জালাওনা অঞ্চলে এই অম্প্রদায় ভুক্ত 
লোকদিগকে অনেক সময়ে দেখিতে 

পাওয়] বায় । 

আজাবল-__রঙ্গপুরের অন্তর্গত বন্ধন 
কুীর রাজ। | তীহার কন্তা কল্যানীকে 

দিনাজপুর রাজবংশের প্রততিষ্ঠাত। 

দিনরাঁজ ঘোষ (অন্তনাম হিরন) বিবাহ 

করিয়াছিলেন। দিনরাজ দেখ। 

আজিজ--দিলীর সমাট মোহাম্মদ 
তুগলক, তাহার অকৃতজ্ঞ সন্ত্রান্তবংণীয় 

কন্মচাপীদের বাবহাঁরে মতিশর বিরক্ত 

হইয়॥ নীচ্ংণীনন লোকদিগকে উচ্চ 
পদে নিযুক্ত করিতে আঁরস্ত করেন । 

' আজিজ একজন দগ্তবিক্রেতা ছিলেন, 

পরে সম্রাটের অনুগ্রহে মাল৭ প্রদেশের 

শাসনকর্তা হন। আজিজ এই উচ্চ 

সম্মানিত পদ পাইগ্নাই এক নিমন্ত্রণে 

সন্তর জন সম্ভ্রান্ত লোককে আহ্বান 
করিয়া নিহত করেন | সম্রাট এই 

সংবাদে অতিশয় প্রীত ইইয়াছিলেন। 

এইবপ ক্রীতদান মথিলও সম্রাট কর্তৃক 

গুঞ্জরাঁটের শাসনকর্তার পদে নিধুক্ত 

হইর়াছিলেন এবং আজিজের হায় 
কতকগু,ল সম্তান্ত লোককে নিহত 

করেন । গুজব্াটের সন্ত্রান্ত লোকের! 

বিদ্রোহী হইয়। ম| খল ও তাঁহার সাহাঁধ্য- 
; কারা আজিজকে পরাজিত ও নিহত 
করেন। মোহাম্মদ তূগলক দেখ। 

আজিজ উল্লা শাহ, মৌলানা -_ 
তাহার পিতা শাহ নিয়াম উল্ল। ও 

পিতামহ খাঁজ। মোহাম্মদ ইস1, সকলেই 

বিখ্যাত ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি 

জৌনপুরের শাসনবর্ত! জুনায়িদ বার্লাস 
সাহেবের ব্রাজত্বকাঁলে বর্তমান ছিলেন। 

তাহ।র পূর্ব পুরুষদের সমস্ত সদ্গুণের 

তিনি অধিকারী হ্ইরাছিলেন | 
স্লতান জুনায়িদ বার্লাস তাহাকে 
অতিশর ভক্তি করিতেন এবং তাহার 

বিগ্ভালর়, তজনালয় ও স্বীয় বায়াঁদি 
শির্ধাহের জন্য তাহাকে কতিপর গ্রাম 
দান করিরাছিলেন। এতঘ্যতীত তাহার 
পুএদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়া" 
ছিণেন। তাহার অন্ততম পুত্র হজরত 
শেখ মোহাম্মদ স্থলতানের বিশ্বস্ত অন্ত- 

রঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মৌলানা শাহ আজিজ 
উল্লা অতি মধুর প্রক্কৃতির লোক ছিলেন। 

ঠিনি দাতাও ছিলেন। যে অর্থ তিনি 

পাহন্ডেন, তাহা অকাতরে দান করি- 

তেন। ঈশ্বরের ধ্যান ধারণ! ব্যতীত 
. অন্ত সময় তিনি শিক্ষা দানেই যাপন 
কাগতেন। তাহার বিদ্যালয়ে এতছাত্র 
আপিয়াছিল যে, বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্খব- 
বন্তী ভূমি ক্রয় করিয়া বিগ্ভালয় সংলগ্ন 
করিরাছিলেন। রাজপথের সমীপে 
একটী হাটও স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তাহার বানস্থানের.চতুষ্পার্খবন্তী গ্বান 
এখনও আজিজপুর নামে খ্যাত । 
আজিজ কুকা-দিল্লীর সম্রাট 



আজিজ কুকা 

আকবরের উদার ধর্মমতে যে সকল 

সন্ত্রাস্ত মুসলমান আকৃষ্ট হইর। ছিলেন, 

তিনি তন্মধ্যে অন্ঠতম ছিলেন । তিন 

মক্কার তীর্থ করিতে যাইর। সেখানকার 

মৌলবীদের ধর্মান্কতা দেখির। প্রচলিত 

আচার ব্যবহারে অতিশর বাত শ্রদ্ধ 

হন | 

আজিজ কুক! মিজণ __ সমাট 
আকবরের একজন মেনাপত । 

বিদ্রোহী জারগীরদারদের দমনার্থ সম্রাট 

কবর তোডরমলের পরে তাহাকে 

বঙ্গবিহারের শাসনকর্তা! করির়] পাঠাঁন। 

আজিজ কুক? কৌশল-পুর্ববক বিদ্রোহী- 
দের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়। একে একে 

সকলকে বশীভূত করেন। তোডরমল্ল 
দেখ। 

আজিম উদ্দৌল্লা (নবাব)__কর্ণাটের 
নবাব আরমিরউল-ওমরার পুত্র এবং 

নবাব ওমদ[দ-উল-ওমরার ভ্রাতা । 

ওমদাদ-উল-ওমরাঁর মৃত্যুর পর্ন, ইংরেজ 

সরকার কর্ণাটের শাননভার স্বহস্তে 

গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। পরবন্তী 
উত্তরাধিকারী আঁলিছুশেন ইংরেজ 

সরকারের সর্তে সম্মত না হওয়ার, মৃত 

নবাবের ভ্রাতুপ্পুত্র আরেম উদ্দেলা 

১৮০১ স্রীঃ অন্দে, সিংহাগনে প্রতিষ্ঠিত 

হন। ১৮১৭ খ্রীঃ অন্দে তিনি দৃত্যু মুখে 

পতিত হইলে, তাহার পুত্র আঞ্িম-ঝ 
কর্ণাটের নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 

(১৮২০ খ্াঃ অব )। 

জীবনী-কোব ১৬০ 

আজিম ওস্মান -_ দিলীর সম্রাট 

বাহাছুর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। পিতামহ 

সম্রাট আওরঙ্গজীব কন্তৃক ১৬৯৭ শ্রী 

অৰের |বদ্রোহ দননার্থ বঙ্গ, বিহার ও 

উড়িয্াপ শাগনকত্তার পদে নিবুক্ত 

হন। তিনি পাটনাতে বাঁজধ|নী স্থাপন 

করিয়া তাহার নাম আগ্িমাবাদ 

রাখেন। তিনি কখনও কখনও বদ্ধমানে 

বাস করিতেন। সেখানে একটি মসজিদ 

নিম্মাণ এবং হুগলাঁতে আঁজিমগঞ্জ নামে 

একটি বাজার স্থাপন করেন। বিদ্রোহি- 
গণ যে সমস্ত স্থান নই কগিসাছিল 

তিশি ভাঙার অংস্কার মাধন করেন এবং 

বদ্ধমানের নিহত রাঞজার পুত্র জগৎ 

রারকে তাহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রত্যর্পণ 

করেন। তংপরে তান ঢাকার গমন 

করেন। এ নমরে সম্রাট আওরঙ্গজজীব 

সুরাঁশদকুলিখাকে বঙ্গদেশের দেওয়ানী 

ব! রাঁজন্ব বিভাগের কন্তা ক'রর। 

পাঠান। আজন ওনম্মান সামরিক 

বিভাগের কন্তারূপে ছিলেন । দেওয়ান, 

রাজ প্রতিনিধির প্রতি সম্মান ও শিা- 
চার প্রদর্শনে বিমুখ না হইলেও আজিন 

ওন্মান অর্থ সঞ্চয়ের বিদ্ব মনে করিয়া, 

দেওয়ানকে হত্য। করার ষড়যন্ত্রে লিপু 

হন। কিন্ত তাহ। প্রকাশ হইয়। পড়ায় 

দেওয়।ন ইহা সম্রাটের গোচরীভূত 

করেন। সম্বাট তাহাকে কঠোর তির- 

্কার পূর্বক বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া 
পাটনার় যাইপ্ধ। বাঁ করিবার আদেশ 
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প্রদান করেন। তদন্থুসারে তিনি 
পাটনার বাইন বাদ করিতে থাকেন। 
১৭০৭ খ্রীঃ (হিঃ ১১১৯) অন্দে আওরঙ্গ- 

জীবের মৃত্যু হইলে, তীহার পিত1 ও 
পিত্বব্য আজিম শাহের মধ্যে যুদ্ধ সংঘ- 
টিত হয়। তিশি স্বার পুত্র ফরোক- 
শিরারের হস্তে বঙ্গ ও বিহারের শাসন- 
হার অর্পণ ক'রয়!, এই যুদ্ধে উপগ্তিত 
£ন। আজিম ওন্মানের বীরত্বে আজিম 
এাঠের পরার ও পতন ঘটে | ১৭১৬ 

্রীঃ অন্দে বাহাছুর শাহের মুহার পরে 
হণ সমাট হইরাছিলেন ! কিন্ত স্বার 

নির্ব/দ্ধিতা ও অহস্কারবশতঃ মেনা- 
পতি এবং কর্মমচারীগশের বিরাগভাজন 

তাহার। সিংহামন £পাভা 
পাইঘযের পক্গালঙ্গন করেন। আজিন 
শাহ বুদ্ধে নিহত ভন। অভপর জাত 
আহন্দর শাহ শিংভাপন লাভ করেন। 
এই ঘুদ্ধে আজিন গ€ম্মানেব্র দ্বিতীন পৃত্র 
মোহাম্সদ করিনঃ 

পরে গাহন্দর শাঠের আদেশে [নিহত 
ইন | আজিম ওম্মান এগার বংসর 

বঙ্গ ও বিহার প্রদেশ শান করিরা- 
ছিলেন। তাহার দুর্মমতে যথেষ্ট উদা- 
বৃতা ছিল । হিন্দ্দিগের শ্রীতিভীজন 
*ওয়!র উদ্দোগ্ঠে হিন্দুপর্ব দিনে তিনিও 
উৎমব করিতেন এবং হোঁলী খেলাতে 
রঙ্গীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যোগ 
দ্রিতেন। স্বীর অমারিক প্ররুতি ও 
শি্টচারের দ্বার তিনি সকলের প্রিয় 

২১--২২ 

5ল্। 

"ন্ট হন এ৭ং 

ভারতীয়-এতিহাপসিক নিন 

পাত্র হইয়াছিলেন। ১৬৯৮ সী অন্দে 
ইঞ্টইণ্ডিঘ। কোম্পানীর মিঃ ওয়াল্স 
গোখিনাপুর, কণিকাতা ও সুতান্টি 
এই তিন খানি গ্রাম কুমার আজিম 
ওস্মানের নিকট হইতে ক্র করিবার 
অন্থমতি প্রাপ্ত হন। 
আজিম খা €(১)-মীর মহম্মদ 
নাকারের উপাধি । অ!সক খ! জাফরের 
ভ্রাত।। সমাট জাহাঙ্গীর ১৬০৩ খ্রীঃ 
অব্ে ( হিঃ ১০১৫) স্টাহাকে হাজার 
সৈশ্ের ধেনাপতিপদ এবং ইদারত খ। 
উপাধি প্রদান করেন। সমাট শা-জাহান 
তাহাকে আজিম খ। উপাধি প্রদন 
করেন | কাম খার মৃত্যুর পরে 
সমাট শা-জাহান ১৬৩২ শ্রী: অকে 
তাহাকে খাঙ্গালার শাঁসনকর্তীর পদে 
পিবুক্ত করেন। তাহার সময়ে ইংরেজের। 
উডিষ্থার অন্তর্গত পিপলাই নামক 
স্থানে ঝুঁঠা স্থাপন করিবার অনুমতি 
প্রাপ্ত হন। তিনি আত অযোগ্য শাসন- 
কন্তা ছনেন। আপাদী ও আরাকানী 
মগেরা তাহার রাজ্য আক্রমণ করিপ্না বহু 
ণোঁককে বন্দী করিয়া লইয়া যার । এই 
জন্ত তিনি বঙ্গদেশ হইতে অপশ্থত হইয়! 
এলাহাবাদ প্রদেশের শাপনকর্ভার পদে 
নিযুক্ত হন (১৬৩৭ শ্রীঃ)। পরে তিনি 
গুজরাট, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার 
কন্ঠার সহিত রাজকুমার সুজার বিবাহ 
হয়। মজা যখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত 



আজিম খ?! 

হইয়া আসেন, তখন ভিনিও তাহার 

সহকারীরূপে আগমন করেন 1 এবং 

ঢাক। নগরে কিছুকাল অবস্থান করেন। 

১৩৪৯ থা; অন্দে (হঃ ১০৫৯) ৭৫ বৎসর 

বয়সে তাহার মৃত্রা হয় 

এবং স্বীঘ্ উদ্ভানে সমাহিত হন। গাহার 

মৃত্যুর পরে সাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই উক্ত 

আজিম খ। উপাধি প্রদান করা হয়। 

কিন্ত তিনি ১১৫৮ শ্রীঃ অন্দে (হিঃ ১০৯৮ 

দারাণেকে। 'ও তাহার ভ্রাতা আওরজ- 

জীবের ঘুদ্ধে নিহত হন । তাঁহার দ্িতাঁর 
পুরু খা-জশন উপাৰ প্রাপ্ত হন। 

আজিম খঁ। (২)--সপ্রাট ভমাঁচন ও 
আকববের মদের একজন! 1শিষ্ট পাজ- 

কর্মচারী । তিনি সাধারণতঃ আকা খা 

নশমে পরিচিত। তাহার অপর নাম 

সাম্সউদ্দন মোহাম্মদ । প্রসিদ্ধ মিজ। 

আজিজ কোক তাহাই পূর্। ভিনি 

গজনীর অধিবাপা ৪ পুক্দে মিজা 

কামরানের কন্মচারা ছিলেন। হুমাণুন 

শের খার যুদ্ধে পরাজিত হুহুলে, তান 

ট্রাহার জীবনরক্ষা করেন এব" হুমাধুন 

পাঁরন্ত দেশে পলাঁরন করিলে, তিল 

তাঁহার অনুগমন করেন তাহাপ স্ত্রী 

জিজি বেগম, ভ্মাধুনের পুত্র রাজকুমার 

আকবরের ধাত্রীর কার্য করিতেন | 

আকবর সম্নাট হইপা আজিম পাঁকে সান্ত 

হজারী সেনাঁপতি পদে নিযুক্ত করেন । 

মাহম আঁকাকে পদচ্যুত করিয়।উকিল 

মোতালকের পদে আজিম খাঁকে 

জৌনপুরে 

জীবনী-কোষ ১৬২ 

নিধুক্ত করাতে, মাঁহম আঁকা খার পুত্র 
আদম খা :৫৬২ শ্রী; অন্দে (ছিঃ ৯৬৯) 
আজিম খাঁকে নিহত করেন | হজ্জ 

সমাট আকবরের মাদেশে আদম 

খাঁকে বন্ধন করিদ। প্রাসাদ হইতে 

বমুনার নিক্ষেপ করা হন্ধ এব" তাহাতেই 

উাহার প্রাণ বিয়েগ ঘটে । আজিন 

খানে নিজামন্টদ্দিন আউলিয1র দরগার 

চধো মমাহিত করা হম । ধাহী মাভম 

আঙ্কা পুভশোকে একমাস পরেই 

'প্ণতাগ কবেন। 

আজিম খ। (") - মির্জা আজিজ কুক 

(কোকুলতাস) নামেই ঠিনি অধিকতর 
পরিচিত । ভিন আজিম খার পুএ। 

সমাট আকনণের ধাআাভাই বলির? 

[তিনি কুক] নামে অভিহিত হইতেন। হ্ 

ভিনি গুজর'টের পাননকত্তা ছিলেন 

দীর্ঘকাল সমাটের নিকট হইতে ৬ 

থকে সম্রাটের দন্দেহ তাহার উপ 

নিপা হত হন। ঠিনি দিলীতে 

হন! জগ্রাটের বিরাগ ভজন হইরাছেন 

বুঝিতে পারিনা, তিনি সপরিবারে মক্কা 

গমন করেন কিন্ত তথায় জীবন যাপন 

করা বিপদজনক মনে করিরা, পুনর্ধার 

হিন্দগ্রানে আগমনপুর্ধক সভ্রাটের 
বগ্তা স্বীকার করেন । স্সাট তাকে 

পুনধ্নার গুজরাটের শাঁমনকর্তার পদে 

নিঘুক্ত করেন। ১১১৪ শ্রী; অন্দে 

(হিঃ ১০৩৩) জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে 

গুজরাটের অন্র্গত আহল্পদাবাদে তিনি 
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পরলোক গমন করেন । তাহার মৃতদেহ 

তাহার পিতার সমাধির নিকটেই নগাহিত 

*কর। হয় । 

আজিম খঁ। কুকা-_সুজাফর হুসেনের 
উপাধি । সমআাট পা-জাহান ভীাঁহাকে 

ফদাই খা উপাধি প্রদান করেন, 

তজ্জগ্য এই নামেই তিনি. বিশেষে 

প.রচিত। ভীহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নান 

খ। জাহান বাহাছুর কোকৃল্তাস । 

উ“্দয়ই সঘাট আওরঙ্গ জাবের ধাত্রী ভাই। 

সম্বাট আওরঙ্গজীব ফেদাই খাঁকে আজিম 

গ। উপাধি প্রদান করেন এখহ ১৩৭৩ 

গ্রাঃ অব্দে (হিঃ ১০৮৬) ভিনি বঙগদেন্ে 

শাগনকর্তা নিঘুক্ত হন। 

নে (হিঃ ১,৮৯৭) তিনি খিহার প্রদেশে 

গমণকালে পাথমধ্য প্রাণত্যাগ করেন। 

আজিম ঝা, নবাব সিরাজ-উল্-৪মব 

- কর্ণাটের নবাব আন্সিম উন্দোল্প!র 

পুত্র। ১৮৮০ গাঃ অন্দের ৩র। ফেকধারা 

ইংেজ গবর্ণনেপ্ট তাগাকে নবাবী পদে 

প্রতিষ্ঠিত করেন: ৩৪ বৎসর বরসেই 

১৮১৫ গ্রীঃ অন্ধের ১০ই নখেম্বর তিনি 

পরলোক গমন করেন । 

আজিম নিংহু __ চিভোরের রাশ। 

অজয় মিংহের পুত্র আগফ্িম পিংহ 

এ সুজন সিংহ । তাহার! পিতার 

গার পীর ছিলেন না । পিতৃআদেশ 

পালনার্ণ অজয়সিংহ স্বীয় জোষ্ঠ সহোদর 

অবিসিংহের পুত্র হামিরকে চিতোরের 

সিংহাসনে স্থাপন করেন। আজিম পি'হ 

৬৭৮ খ্বীঃ 

ভারভীয়-এভিহানিক আড়মল্প 

ইহাতে অতিশয় মন্দগীড়িত হয়! 

অচিরে কৈপাকরে দেহত্যাগ করেন। 

আজ্জঞউদ্দিন মোহাম্মদ শিরাণ 
খিলিজী -- তিনি বঙ্গবিজয়ী পাঠান 
নরপতি বক্তিরার খিণিজীর সামন্তগণের 

মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। 

নক্তিয়্ার খিলিজী চীন বিজয়ে অসমর্থ 

হইপা |খপুণ সৈস্তক্ষরে অতিকষ্টে স্বদেশে 
প্রতা বর্ভন করিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। 

£ই অবস্থায় আজ্জটদ্িন তাহাকে বধ 

কারন বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। 

শনি গাত্র আট মাস রাজত্ব করিয়। 

ম।শাদদ্ধান থিলিজী কন্তুক নিহত হন। 

আড়ার কালাম--ভগণ'ন গৌতম 
বৃদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণপৃৰ্বক নিজ প্রণালীতে 
ভপশ্তার প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে, আড়ার 
কালাম নামক এক ব্রাঙ্ষণ সন্র্য।সীর 
শিষন্ত গ্রহণ করিরা, তাহার প্রদর্শিত 

গ্রণাণী অনুসরণ করিয়া সিদ্ধিলাভ 

করিবার প্ররীস পান । অচিরকাল 

মধ্য আঁড়াঁর কালামের প্রণালীতে 

বীতশ্রদ্ধ হইয়া, তিনি উদ্দক রানপুত্র 

নামক অপর রাঙ্ষণ সন্াসীর শিষ্য হন। 

উদ্দক রামপুতের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন 

করিয়াও অভীষ্ট লাভ করিতে না 

পারিয়। তিনি স্বীয় প্রণালীতে তপন্তায় 

প্রবৃত্ত হন। বুদ্ধদেব দেখ । 

আড়মল্ল-_ একজন আমুর্ধেদ শাস্বকর্ত।। 

তিনি শাঙ্গধর প্রণীত শাঙ্গধর সংহিতার 
একটা উৎকৃষ্ট টীক! প্রণয়ন করেন ।' 



আতপিক 

আতপিক গ্রহবৈ্ধ্য একজন জৈন 
দার্শনিক | তিনি আর্ধয কর্কশ ঘষিতের 

শিষ্ ছিলেন । 

আতাউল্ল! খ1-বাঙ্গাদার নবাব 
আনীবন্দা খর ভ্রাতা হাজী আহম্মদের 

জামাতা | তিনি নবাব আলীব্দ্দী খার 
অন্গতম সেনাপতি ছিলেন। তিনি 

পাবংবার নবাণের বিরুদ্ধে যড়ঘন্ধ 

করিতে চেষ্ট! করেন। নবান প্রথম 

ছুই একবার তীহাকে ক্ষমা করি 

ছিলেন । কিন্ত অবখেষে তাঁহাকে 

কর্মচ্যুত করিয়া হ্বীর রাজ্য পরিহাগ 

করিতে বাধ্য করেন। আঁতাউদ্না গর 

জীবনী-কোষ ১৬৪ 

তদাণীন্তন শিখ গুরু তাহাকে বলেন 

যে বালকটী রাজ অথবা সাধু হইবে | 
দস্ু/পতার সঙ্গে থাকিয়।, বালক দস্যু 
বুনি অবলম্বন করিবে এই আঁশঙ্কান্ 

শিখ গুরু গণেশের নিকট বালকটীকে 

প্রার্থনা করেন | গণেশচন্ত্র ইহাতে 

অপশ্ত হন। ইহার পন্ধে গণেশ ধৃত 

ভইরা দশ ৭২সবের জন্ত কারারুদ্ধ হন । 

কারাগারে গমনকাণে আত্মাধামকে 

বাপম। শিশ্গার জনক জনৈক দন বণি- 

কের নিকট ঝাথিনা খান । সেই নময়ে 

পাঞ্জাবে “ছু ঢক পঞ্থা” লামক জৈন মত 

হইছে উদ্ধৃত এক মত প্রচলত ছিল। 

ধনরত্ব ও পরিঝারবগ লইন্স। অযোধার | বণিকটা এ সন্প্রদান ভুক্ত ছিলেন। 

নবাব সফ্দর খর আশ্রর গ্রহণ করেন। | আয্মারাম বণিকের সঙ্গে এই মতা- 

ফরক্কাবাদের পাগানদের ত্িকুদ্ধে সদ্ধে 

তিনি নিহত হন। 

আতুম। (আত্মা?) গৌতম বুদ্ধের 
পূর্ব্বে গ্রাদুভ'(ত অপর এক বুদ্ধ । বুদ্ধ- 

দেব দেখ । 

আত্মারাম (ব্জিয়ানন ক্খী )-- ডি 

তিনি আধুনিক একজন বিখ্যাত জৈন 

সাধু। ১০৩৭ খ্রীঃ অবে পাঞ্জাবের অ 

লেহর! গ্রামে তাহার জন্ম হয়। রে 

নাম গণেশচন্জ, মাত। দপদেবী। তাহারা 

জাতিতে ক্ষত্রিয় । পিতা পাঞ্জাবকেখরী 

মহারাজ ধণজিৎ সিংহের অধীনে কিছু 

দিন কাধ্য করেন। পরে কার্ধ্যত্যাঁগ 
করিস দস্যবৃত্তি অবলম্বন করেন । এই 

সময় আত্মারাম জন্মগ্রহণ করেন। 

বলম্বী সাধুদের নিকট গমন করিতেন । 
সেই লমরে ছুহজন গাধুর উপদেশ অবণে 

তাহার সংসারে বিরাগ জন্মে এবং ভৎ- 

লে তিনি জাবনরাম দাধুর নিকট দীক্ষা 

গ্রহণ করেন। তিনি বিশেষ শিক্ষা 

*শভ করিতে পারেন নাই, কিন্থু অমা- 

ধারণ স্বু। তশক্তির বলে প্রত্যহ তিন শক্ত 

শ্লোক কণ্ঠস্ক করিতে পাঁরিতেন | 

ইহার পর তিনি লান! তীর্থ পর্ধ্যটন 

করেন এপং তীব্র জ্ঞানাকাজ্জার নান। 

পানে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঢুটক 
নতে ভ্রান্তি দেখির। তিনি শ্বেতাম্বর জৈন 
নত গ্রহণ করেন। বছ দেশ হইঠে 

আগত শ্রাবকগণ তাহার অসাধারণ ধন্ম 

প্রতিভ| দেখিয়। তাহাকে *শ্রীমদ্বিজর। 



১৬৫ 

ননদ সুরী-” আধথ্। প্রদান করেন । 

এই সময়ে তিনি সাঁধারণে খুব প্রসিদ্ধ 

/ণাঁভ করিয়াছিলেন । চিকাগোর ধর্ম- 
নহানভায় (0020810৯501 1২611197)৯) 

আমন্ত্রিত হইয়1ও সাধু বৃভিতে অন্তরার 

থটিবার আশঙ্ক| করিরা তিনি নিমন্ত্রণ 

প্রত্যাখ্যান করেন। ইনি গ্রার সাত 

আট সহজ ৮ ঢক মত নঁবল্বীকে স্বনূতি 

আনরন করেল। তান বন্ধ গ্রন্থ রচন। 

করিয়। গিয়াছেন। তাঁহার রচিত পুস্তক 

সমূহ জৈনদের অতি আদবের বস্ত | 

১৮৯৭ শ্রী; অবে পাঞ্জাবের অন্তর্গত 

গুজরাণওয়ালা নগরে তাহার দেহভ্যাগ 

হয়। এই মার স্থৃভিচিহ্ন নর্ূপ 

নানা স্থানে লাইরেগী ও মুন্তি স্থাপত 

াছে। 

আত্মারাম ব্রক্মচারী .১)-নূ'লাধিক 
৮* বসর পুব্বে তিনি কপিকাতার 

নকটবন্তী ক।লাখাটে খন্তমান ছিলেন। 

্রঙ্মচাত্ীদের মধ্যে কুণাচাপী ও পঞ্থানা 

লানে ৫্ুইটা »ন্প্রদার আছে। 1ঠিনি 

কুলাচারা সম্প্রদার ভুক্ত ছিলেন। ঠিন 

অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত করিতে পাঠিতেন। 

তাঠার সুললিত কগদঙ্গীতে লোকের 

মন তক্তিরমে বিগণিত হইত | দিন্ধ” 

পুর্ষ বলিয়া তিনি লোকের বিশেষ 

"এদ্ধভজন | ছলেন ! 

আত্রেয়- প্রাানকালেপ একজন 

চিকিৎসা ব্যবদায়ী খায। বৌদনুগের 
প্রসিদ্ধ খৈগ্ভ জীবক তাহার শিখ 

ভারতীয়-এতিহাসিক আঙফম 

ছিলেন। আ'ত্রের চিকিৎসা ও রোগ- 

নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রচাঁর 

করেন। ক্যাপ্টেন বাওয়ার (081১৮. 

13১১) কর্তৃক, খোটানে আবিষ্কৃত 

মিএসংস্কত ভাঁষাঁর দে পত্রণিপি আঁবি- 

স্কত হইয়াছে, তাহাতে আত্েয়ের নাম 
উল্লেখ আছে । কেহ কেহ মনে করেন 

আচাধ্য চরকের চিকিৎসা ও রোগ 

শির্খন প্রণাণা আচার্যা আপ্রেকেন 

প্রণাপীর দ্বারা বিশেষ প্রভীবান্বিত। 

আবত্রেয় পুনর্ববন্ত্--(১) মহর্ষি আগের 
পুনব্বস্থ একজন আঘুব্বেদ শাস্ত্রবেস্তা 

প্রসিদ্ধ ধধি ছিলেন । কাহারও মতে 

তিন ইন্দ্রের শিষ্য, আবার কাহারও 

মতে তিনি মহধযি ভরদ্বাজের শিবু 

ছিলেন | অগ্রিবেশ, ভেড়, জানু কর্ণ, 
পরাখর, ক্গারপাণি ও হারাত ইহারা 

মইবষি আগের পুনব্ধস্র শিষ্য ছিলেন। 
তাহার এণীত গ্রন্থের নান 'চিকিৎস। 

সংগ্রহঠ, “নাডীজ্ঞান প্রন্থতি। (২) 

প|শিলির গমমামাঞিক (খ্রীঃ পৃঃ ৫৫০) 

একজন সংহ্তাকার । তিনি পাঞ্জাবের 

অন্তগত শালাতুর নগরে জন্মগ্রহণ 

করেন। প্রসিদ্ধ চরকসংহিতা” তাঁহার 

রচিত। 

আদম খ॥ সৈয়দ-_তিনি শ্রীহট্রের 

অন্তগত তরফের শাসনকর্তা সৈয়দ 

মুসা খার পুত্র । তাহার পিতা ত্রিপুরা" 

পতি অমরঘাঁণিকোর আদেশ প্রতি- 

পালন ন। করার অমরমাণিক্য তাহার 



আদি গ্রাঞিও 

রাজ্য আক্রমণ করেন। মুস] খা পণায়ন 

করেন ও আদম খ। বন্দী হন | পণে 

অমরমাণিকা তাহাকে সুক্তি দেন | 

তাহার পিতৃণ্য মিন। খ। প্রবঞ্চন।- 

পূর্বক দিল্লা হইতে স্বীয় নামে সনন্দ 

আনরন করিনা রাজা আঁধক।র কারতে 

প্রম্ালী হন ।কিন্থু অতি অল্পা;শই 

অধিকার করিবার পর অটিরকাণ 

মধোই পরলোক গমন করেন। এিকে 

রাজস্ব অপ্রদন্ত থাকানর দিল্লীতে মিন। 

খার প্রবঞ্চনার কথ। প্রচারিত হর। 

তৎ্ফলে উভর পন্গ' দিল্লুতে আনু ত হল। 

তথায় উভঘন পক্ষের মীমাংসা হইয়া 

আদম খা তরসের লন জালার এখং 

ইউনস ও ক্রাঞ্ীরা নামক নিলাগ 

পুর সাত আনার মাঁঁক হন 1 

আদমের পুর আহাম্মদ । 

আদি গাও ওনা।_ভ লাধারণের 

পুণে । রাজ। ধন্মপাল ত।হাকে গঙ্গাতীবে 

ধামসার নামক গ্রাম প্রদান করেল। 

আদিত্যদাস- (১) একজন বাঙ্গালী 

কণি। তাহার চিত একখানা মলা 

ভাপান পাণর। গিয়াছে । (০) গ্রণিদ্ধ 

জ্োতাব্বদ বরাহানহিরের পিতা: 
তিন স্বরংও একজন বিখ্যাত জ্যোতিযা 

ছিলেন । বরাহমিছির শ্বার পিতার 
নিকট জ্যোতিষ শান্থ অধারন করিনা 
পরে অবস্তী নগরে গমন করেন । 
আ।দত্যদাস মগধ্ের অন্তর্গত কাম্পিলা 
নগরে দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করেন 
বরাহমিহির দেখ। 

জীবনী কোষ ১৬৬. 

আদিত্য বর্ধন_ থানেশ্বরের অধিপতি 

হর্ষবদ্ধনের পি৬।মহ ও প্রভাকরবদ্ধনের। 

পিতা | তাহার নাহবীর নাম মহাসেন। 
গুপু। | নস্ভবতঃ ভিনি মানবের ওপ্ 

বংশারা ভ্িলেন। হযবদ্ধণ দেখ । 

আদিত্যবর্মী-।১) তিলি মধাদেশের 

নুখরবংশায় বন্মরাজ । তাহার পিতা 

হরিখন্ম। এই রাজবংণের গ্রাতিষ্ঠীত। | 

(ঈশানবল্ম। দেখ )। আদিতাবন্ম। 

মগধেও গুপ্ুবশার হবগুপ্তের ক) 

হর্যগ্প্াকে বডি করিয়াছিলেন : 

ভাহার পুঞ ঈশ্বরবন্মা ও পৌএ ইঈনপ 

নল্ম।! (ভি ন্মা দেখা 1৩) চলুক, 

পংগার় পাঁজচক্রবরঙ্তা সমাট দ্বিতায় 

গুলকেশর পুর 1 ভাভার সম্বন্ধে বিশে 

কোন বিবরণ পা 5য। বার না, পুলকেশণ 

প্রথন 9 থিভী? দেখ । 

আদিত্যরাম ভট্রাচারধ্য । পাত 
এন এ)-লহাহার গন্ম ও শিখা নুক্ত- 

প্রদেশেহ হাছন এবং তথার তিনি 

সমস্ত খাপশ কারিম়ঠছিলেন। 

ভতহসন্ত্েত থাঙ্গালাদেশের আভগ্তরীন 

জাবনের সংবাদ ।তনি বরাবর রাখিতেন 

এবং তাহার শ্রেষ্ঠ অংনের সহিত তাহার 

আন্তরিক বোগ ছল। [তিনি এলাহাবাদ 

গভর্ণঘেন্ট কলেজের অধ্যাপকের কাণ্য 

হইতে অব্সর গ্রহণ করার পর, কা 

ভিন্দবিশ্ববিগ্ঠালয়ে উচ্চপদে নিধুক্ত হন। 

প্রযাগের মাহাআ্ম্য ও তাহার ইতিহা॥ 

সম্বন্ধে তাহার সবিশেষ জ্ঞান ছিল। 

জাবন 



১৬৭ 

তিশি একজন সেকালের কংগ্রেসের 

পোক ছিলেন। দেশবিখ্যাঁত পণ্ডিত 

মদনমোহন নাণবীর তাহার ছাত্র । 

মেকাণের অন্কে প্রসিদ্ধ রাজশা।ত 

খিশারদগণও কখন কথন তাহার 

পরনশ গ্রহণ কারতেন। দেশ-ভভ্তি'র 

বাহা আড়গ্থর তাহার ছিল লা; তাহার 

প্রকৃত দেশ-ভাক্ত ও দেশ ঠিতৈবণ। 

ছিল। কর্ণেল অল্কটে« আগলে থিএমখি” 

ক্যাল সোনাহটির প্রাথমক আভাধেএ 

নধো তিনি একঞন ছিলেন। প্রথম 

এরথম শ্রীবুক্ত। বেসান্তের সাহতও তাঙ।? 

যোগ ছিণ । কিন্ত পরে দশা বরোধি হর 

তিনি নিষ্ঠাবন্ হিন্টু ভিপেশ। 
অগ্ত কোন'9 ধন্মাবণদ্বার প্রাহ হাতার 

খিথ্যে ছিল ন| | তাহার বন্ধুদের আদা 

লান। ধধাবনন্থা শোক হবেন । তিন 

রাজ] রামমোহন বাধে অগ্থরাগী ভক্ত 

ছিলেন এবং ধাজাকে তিনি 1১10 

01 1)01057115 বাণতেন। হাধার কেন 

কান বন্ধুর মুখে শশা গিয়াছে বে, 

তাহার মতে দবেন্্রলাথের 

রাচত ব্রাঙ্গধন্দগ্রন্থে হিশুধম্মের 

সঙ্কলিত হইখ্ছে। নে দকণ খুলিমন্্ুর 

ও ব্যবমাযী জীবিকাণ অগ্েষণে দর্দিণ- 

আরফরকা) নাপিশশ,।  ডেমারার।, 

টিণভাঙ প্রতি স্থানে গমন করে, 

তাহাদের মাধ্যাত্মিধ সব্বাঙ্গাণ মঙ্গনের 

খ্যবস্থ। করা ভাএতধ|সাদেএ যে একান্ত 

কর্তব্য, হহা তীহার দু মত [ছল 

কিন, 

মহা 

5151:5 

ভাঁরতীয়-এঁতিহািক আদিত্য শুর 

তিনি বলিতেন, এই কার্ষ্য ব্রাঙ্গ- 

সমাজ ও আর্ধযনমাজের হাত দেওয়া 

উচিত, কারণ গ্রাচান হিন্দু-সমাজে জাতি 
ঘাইবার ভয় থ|কার, এই কার্যে তীহা- 

“দর থোগ দিনার সম্ভাবনা কম। তিলি 

ঠাছার মাতার লামে একটি পুস্তকালর় 

হাপন করেন। তাহার মাতা সংস্কতে 

খিদুবী ছিণেন এবং পুত্রদিগকে প্রথমে 

নিজেই শিক্ষা দিতে । তিনি উইল 

ভাঙার সহধন্সিনীর ও পুত্রের 

কবণমাএ মাখজ্ঞাবন ভরণপোবণের 

বাবস্থা কির পক্ষাধিক টাকার সমুদয় 

সম্পান্ত উত্ত পুপ্তকাণরের জন কয়েকটি 

দরিদ্র ছাঞের শিশ্গার জন্ত, একটি 

সংসৃত বিগ্থানলয়ের জন এবং সাধারণে 

শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞানের উন্নতির জন্ত 

দন কার! গিয়াছেল। প্রা ৭৪ বত্স? 

পয়ুগে প্রজাগে তাহার দারাগঞ্জস্থ 

বানভ।নে তিন প্রাণতাাাগ করেন। 

আদিত্য শুর-_নামান্তর ধরণীশূর | 

[তিনি শুরবংশের রাজা ছিগেন। রাঢ 

প্রদেশে [খংহেশ্বর শুরবংশের রাজধানী 
ছিল। শুররাজ আদত্য শুর, বাংস্ত 

বংশাদ্ধ অনাধিণর 1মংহকে গঙ্গার পশ্চিম 

কুলো সংহপুর হইতে কণ্টক নগর 
পর্যযপ্ত চা।রণত খানি গ্রামের 'আধিপত্য 
গ্রাদান করেন । তাহার রাজত্ব কাল 

৮৭১ হইতে ৯০৫ খৃষ্টান পর্য্যন্ত । 

রিল একজন জৈন জ্যোতি- 
বিবদ পণ্ডিত। ঝাপাদর্শ নামে তাহার 
একখানি জে]তিষ গ্রন্থ আছে। 

ঘর! 



আদিত্য সেন 

আদিত্য দেন-_(১) গুপতবংগার ভূপতি 

মীধবগুপ্তের পুত্র আদিত্য সেন প্রবল 

প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তিনি 

পুর্বভারত জগ করিয়! “মহারাগাীধিরাঁজ 
উপাধি গ্রহণ করিয়ছিণেন। কথিত 

আছে বে “জীবনধারণ পরেমেশ্বর” 

নামক জনৈক বঙ্গের রাজা আদিত্য 

সেনকে বারংবার বাঁজ্য পিস্তারে বাঁধা 

প্রদান করিয়াছিলেন ২) তিনি নাণবের 

গুপ্তবণীয় অনতম রাজ! । তাহার 

পিতা মাধবগুপ্ত মাঁলবদেশ হইতে 

বিতাঁড়িত হইব মগধে রাজা স্থু! 

করিরাছিলেন ৷ আদিতা মেনেগ ধাঁজত 

কালে নানন্দ। বিগ্ভাপীঠে একটা বৌদ্ধ 

ুত্তি প্রতিঠিত হইয়াছিল | (১৭২ গ্রাঃ) 

আদিদেব_ তিনি বজগরাজোর বা 
লঙ্গীর বিশ্বস্ত মচিব মহাপা'৪ ও অব্যর্থ 

সঞ্জিবিগ্রহী ছিলেন । আদিদেবের 

পুত্র গো দিন । গেবদ্ধনের স্ত্রাদ লাম 

সাঙগেকা ও পুত্র লাম ভখদেব" 

বাঁলবলভী ভুজঙ্গ | এই ভবদেখ- 

বাণবলভী খুজঙ বিক্রমপুরের অধিপাত 

হরিবন্মদেবের মগ্্রী ছিলেন 

আদিধর্ম ফা_নহারাদ আদিধর্ 
ক এ্রিপুরার রাঁজবংশাগ ছিলেশ | 

কেলাড়গড়ে তাহার রাজধানী ছিল। 

( বর্তমান কৈলাসহর ) তিদি ইতিহাপ- 

প্রসিদ্ধ আঁদশ্রের হায় নিথিণা দেশ 

হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন পুর্ব শ্রীভট্র দেশে 
স্থাপন করেন । সেই মময়ে নিথিণ। 

জীবনী-কোৰ 

তাহার নাম খষভদেব হর। 

১৬৮ 

দেশে (৬৪১ খ্রীঃ) ব্ণভদ্র পিংহ লামে 

এক ন্ষত্রিয় নরপতি ছিলেন । আদি- 

ধশ্ম ফাঁর অনুরোধে বৎস, বাত্স্য, ভর- 

দ্বাজ, কৃব্ঠাত্রের ও গরাশর গোত্রীয 

শ্রীন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও 
পুরুযোক্তন নামে রর ০ ব্স্ক 

সম্প'দনার্থ তি না প্ররএ করেছ | 

রা টি ফ। ত্রাঙ্গণদিগ, 

থে ভূমি দাঁন কছেন। গেহ 

বণ্তনাণ ওনর পয্যস্ত পঞ্চখণও্ড নাং 

প্রনিদ্ধ আছে। 

প্রাঙ্জাণের। 

[কন পে এই 

গদেশে গমপপুর্ধ আও 

পঞ্চ গজ ও 

পু 

পর 

ত্রা্ঈণমহ শ্াহটে আগমন- 

স্থীগ বাসস্থান হাপন করেন। 

বভ্তী পঞ্চ াহের মরে কাত্যারুশ 

বাশ্ুপ, মদগলা, গৌতম « স্বণ- 

এহ আদধন্ম বাপ 

যে অর্ধ গ্রচাণিত হয, 

,ধ।শিক ছিথেন । 

স্নন হইতে 

তাহাই এপুরাৰ নামে গ্রচালত 

এাঃ অন; হইতে ইহার আরম্ত | 

আদিনাথখ- অন্ত নান বধষভদেখ। 

তিনি একজন গাজপুত গাজার পুর 

এবং বানিতাল নগরে তাহার জন্ম হ্র়। 

তাহার মাতা মেঞ্দেখী গর্ভাবস্থায় 

স্বপ্নে একটা পধশকে (বুষকে ) তাহার 

দিকে আসিতে দেখিয়াছিণেন বলিয়!, 

তিনি 

০০ ৯ ৩ 



১৬৯ 

জৈন ধর্মের প্রথম (আদি) তীর্থস্কর 

বলিয়। আদিনাথ নামেও খ্যাত ৷ ভাহাঁর 

৯ এত পুত্রের মধ্যে ভরত সর্বাপেঙ্গ। 

বিখ্যাত ছিলেন । তিনি হিমালয়ের 

অন্তত কৈলাননগরে দেহতাযাাগ করেন। 

আ'ধিনা থেক পুত্র খাহুবলও সন্যাঁপী হইয়' 

ছিনেশ। কথিত আছে আদিলাথের 

্রাঙ্মা নামী কন্তা বর্ণমালার আবিষ্ষা 

করেন। দ্বিতার তীর্থস্কর অজিতনাথ। 

(অজিতনাথ দেখ।। তৃতীর তীর্ঘস্করের 

নান সন্ভবনাথ ছিল। তিনি আনস্তী নগ- 

খের এক ঝাজার পুত্র ছিনেন। তাহার 

জন্মের পুর্বে দেশে ভুভিষ্ষ ও মহাসারাও 
প্রাচুভাব হইন্জছল। তাহার জনের 

কথ। শুনিয়া রাজা দেশের অবস্থার পরি" 

৭ন্টন সম্তথ বলিয়া মনে করিয়াছিণেন, 

,সইজগ্ তাহার শাম সশ্ভবনাথ হনু। 

তাহার সহমপংখ্াযক শিষ] ছিল। থোটক 

তাহার বাহন ছল এবং তাঁহার 

গাত্রধর্ণ পীত ছিল। তান শমেতশিখরে 

মালা করেন। চতুথ তার্থন্কর 

অযোধার অন্তর্ধতচ বণি৩। নগরের 

বাজ সন্বরের পুত্র । তাহার মাতার 

নম দিদ্ধ।খর।ণী। তীহাদের একটা পুত্র 

গান্সলে স্বরং ইন্দ্রদেব শ্বগ হইতে 

তহাকে অভিন্ন করিতে আগনন 

বঁরগ্নাছিলেন। মেইজগ্ সেই পুত্রের 

নাম আভনন্দননাথ রাখ! হনু। তাহার 

ভারতীয়-এতিহাসিক আর্দ নাথ 

তিনি শমেতশিখরে মোগ্ষলা'ভ করেন। 

পঞ্চম তীর্থঙ্কর স্বমতিলাথ অবোধ্যার 

অন্তর্গত কষ্কনপুরে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা নরপতি মেঘরথ ও 

মাতা রাণী সুমঙ্গলা। কথিত আছে 

গভাবস্থা্ুই রাণীর (্ুনতি ) বুদ্ধিবৃত্তি 

অতিশর তীক্ষ হইদাছিল, মনেই জন্ত 

তাহার নবজাত পুত্র স্থমৃতিনাথ নামে 

কগিত হইয়|ছিলেন। তীহার গাত্রবর্ণ 

গীত এবং রক্তবর্ণ রাজহংস তাহার 

হন ছিল। তিনি এমেতশিখরে 

নিব্ব।ণ লাভ করেন । কৌশাধির রাজ- 
পুত রাজ| ধর ও রাজমহিষী সুসিমা 

হইতে বষ্ঠ তীথস্কর পদ্ম গ্রহ জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার গাত্র রক্তবর্ণ ছিল, 

এবং রক্তবর্ণ পদ্ম তাহর লাঞ্চন ছিল। 

তিনি শদেতশিথরে মোক্ষলাভ করেন । 

সপ্তম তীর্ঘক্কর সুপার্খনাথ কাঁণার রাজার 

পুর ছিলেন । তীহ।র নাতা কু রোগ- 

্রস্ত। ছিলেন! রোগমুক্তির পর তাহার 

পুত্র লাঁভ হয় বণিয়া, তিনি পুত্রের নাম 

সুপার্শনাথ রাখেন। স্বস্তিক চিহ্ন তাহার 

লাঞ্চন ছিল, এবং তাহার গান্র পীতবণ 

ছিল । উাহার পাচ শত অনুগত শিশু 

ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ 

করেন। অষ্টম তীর্ঘস্কর চন্দরপ্রতু নাথ 

চন্ত্রপুরীর রাজপুত রাজার পুত্র ছিলেন । 

তাহার মাত পুত্রের জন্মের পুর্ধে 

গাঁএ স্বর্ণবর্ণ ও হনুমান তাহার বাহন চন্ত্রকেই পানকরিতে ইচ্ছ। করিয়া 

[ছিল। তাহার এক সহস্র শিষ্য ছিল। | ছিলেন। তাঁহার অভিলাষ পুরণার্থ 



আদি নাথ 

একদিন জ্যেংন্স রাত্রিতে একটা পাঞ্রে 

এমন কৌশলে জল স্থাপন করিয়া 

তীশাঁকে পানাধ প্রদান কর! হর যে, 

সেই জল পানকালে তাহাতে ভন্দ্র, 

কিরণ গ্রঠিফ'লত হইদ্াছিল | সেই 

জরন্ পু জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার লাম 

চন্দ্র প্রভু হইল । তাহার গাজবর্ণ চন্দ্র- 

কিরণের হার সমুজ্জলন 1ছল এবং চনত 

তাহার লাঞ্কন ছিল। তিশি শমেত- 

শিখরে মোক্ষলাভ করেন। নবম তীর্থ- 

ঈ্র সুবিধিনাগ কাণ্ডী নগরে রাজ বংশে 

জন্মএ২৭ করেন। তাহার জন্মের পর 

বাজপরিব!রের কণহবিবাঁদ চিরকালের 

জন্ত অপসারিত হইয়াছিণ নলিয়া, তাহার 

শাম সুবিধিনাথ হন । খেতম্বরাদের 

মতে কুম্তীর এদং দিগন্বপীদের মতে 

ককট তাহার লাঞ্চন ছিল । তাহার 

গান্রবর্ণ শ্বেত ছিল । তিনি শমেত- 

শিখরে মোক্ষলাভ করেন । দশম তীর্থ 

হ্কর শীতলনাথ ভদ্রপুর নামক স্থানের 

বাজার প্র ছিলেন। কথিত আছে 

তাহার জন্মের পুব্দে তাহার পিতা 

একবার জরাক্রান্ত হন | কিন্থ 

চিকিৎসকেরা বহু চেষ্টা করিরাও 

তীহার শরীরের তাপ দুর করিতে 

পারেন নাই | এমন সনরে তাভার 

মাতা গাম্পর্শ করিবামার তাহার 

শরীরের তাঁপ দূর হইয়া নান | শাল- 

লাথও এহগুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৷ 

ভিনি কাহারও গতর স্পর্শ করিবামান্র 

জীবনী-কোৰ ১৭০ 

তাহার তাপ দূর হইয়৷ শরীর শীতল 
হইত । এই জন্ত তিনি শতলনাথ নাম 

প্রাপ্ত হন। তাহার লাঞ্ছন গ্রাবংস' 

স্বত্তিক ছিল। তাহ।র গান্রবর্ণ গীত 

ছিন। ভিনি খমেতশিখরে মোক্ষলাশ 

করেন । একাদশ তীর্ঘস্কর শ্রেরাংশ- 

নাথ । তাঁহার পিতা বিষুদেব সিংহ 

পুরীনগরের ধাজ। ছিলেন। কথিত আছে 

তাহ! একটা সুন্দর সিংহাসন ছিল। 

কিন্ব সেই আপন একটা উপদেদতা 

আঁধকার কাঁররাছিলেন বাণয়। কেহই 

তাহাতে বাদতে মাহদ করিতেন না। 

ত/ভার মাতা দেহ পিংহাসলে বাত 

একান্ত অশিপাযা হইয়া, একদিন উপ- 

বেখন কঙ্গিদেন 1 ইহাতে তাহার 

কোন অনিষ্ট হইল না। এই কাগণে 

পুত্র জন্সিলে তাহার নাম শ্রেরাংশনাথ 

বাখা। ভইল 1 গণ্ার তীহার লাঞ্চল 

ছিল, এবং াহার গাত্র পীতরর্ণ 

ছিল। শদেতশিখবে তিনি মোক্গণাভ 

করেন। দ্বাদশ তীথস্কর বাসুপূজ্য চম্প।- 
পুনীর বসুপুজের পুত্র ছিলেন । তাহার 

জন্মের পুর্বে ইন্দ্র ও বন্থ তাহার 
পিতাকে পূজ। করিরাছিলেন, মে জন্য 

তাহার নাম বাস্তরপুজা হযর়। মাহ 

তাঁর লাঞ্চন ছিল এবং তাহার গাত্ 

রক্তবর্ণ ছিল। তাহার ছরশত [শু 

ছিল । চগ্পাপুরীতেই তিনি মোক্গ 
লাঁভ করেন! 'এয়োদশ ভীর্ঘস্কর বিমল- 

নাথ কাম্পিল পুরের প্লাজার পুত্র । 



১৭১ 

কথিত আছে, এক ব্যক্তি তাহার 

স্্রীদহ কোনও দানবীঅধ্যুষিত মঠে 
আশ্রয় গ্রহণ করিনাছিল | সেই দানণী 

তাহার স্ত্রীর মুত্তি ধাঁরণপুববক হার 

প্রতি অনুরক্ত ভর। সেই লোকটা 

বিমলনাথের মাতার বুদ্ধিকৌশণে 

দানণীর হস্তহইতে মুণ্তি লাভ কর্নে। 

সেই জন্ত পু জগ্মিলে তাহার নাম 

বিনলনাথ রাথ। হয় । গাহা লাঞ্চন 

ব্রা এবং গার শ্বর্ণণর্ণ ছিল। িনি 

শমেতশিখরে ঘমোক্ষলাভ করেন । 

তীহার ছন্নশত শিখ ছিণ 1 ঢুদ্দণ 

তার্থক্কর অনস্নাথ অধেধা।র র।জার 

পুএ ছিলেন। রতি, অনন্তন।থের জন্মের 

পুব্বে একটা নানাশূন্ঠ ( অনন্ত । মুক্তার 

মালা স্বপ্নে দোখর'ছিলেন। তেই জগ্গ 

লবজাত পুত্রের নাম অনন্তনাথ প্রাখি- 

লেশ। শ্বেতান্থরীদের মতে হাভার লাঞ্কল 

খাজপাখা কিন্তু দিগন্বরীদের মতে ভল্গুক। 

তাহার গা পীঙবর্ণ ছিগ। 

এনেতশিখরে 

[তি 

“মালা ত করেল | 

পঞ্চদশ তীর্থন্কর ধন্মনাথের পিতা বত 
পুরের ঝাজপুতবংশার় পাঁজ। ছিলেন। 
ভাহার জন্মের পুব্বে, বাজ ও রানী 

শানাবিধ ধন্মকর্ম করিয়াছিলেন । দেই 

জন্য জাতকুমার ধম্মনাথ নামে আভ- 

ভ হইয়াছণেন | তাহার গাত্র স্বণ- 
বর্ণ ছিল। তাহার আটশত শিষ্য 

ছিল। তাহার লাঞ্জন ব্জ। তিনি 

শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন ! 

ভারতীয়-এভিহানিক আদি নাথ 

যোড়ণ তীর্থন্কর শাস্তিনাঁথ হস্তিনাপুরের 

গাজর পুত্র ছিলেন। তাহার জন্মের 

পুর্বে দেশে ভয়ানক মহামারা উপস্থিত 

হ্ইঘাছিল। মেই সমরে শাস্তিলাথের 

মাত। অনেক ঝোগীর গাত্রে জলপিঞ্চন 

করিনা, তাঁহাদিগকে নীরোগ কগিরং- 

ছিলেন। সেই জন্ত তিনি শ্বীর নধজাত 

পুত্রেণ নাম শান্তিনাথ রাখিয়া । ছণেন। 

শান্তিনাথ ভারতবর্ষের চক্রনত্ীরাজা 

ছিলেন । 1তনি *মেতশিখরে মোক্ষ- 

লাভ করেন। উহার নরশত শিষ্য 

[ছণ ৷ তাহার গাত্র পীতবর্ণ ও লাঞ্তন 

মুগ [ছণ । গজপুরের রাজা শিবরাজের 

পর] শ্রীদেবী সপ্তদশ তাথস্কর কুস্ত- 

ন|থকে প্রসব করেন। তাহার জন্মের 

পৃর্ধে বাণী এক কুন্তপূর্ণ ধ্ধ স্বপ্নে 
দেখিরাঁ ছিলেন । সেই জন্ঠ তাহার নাম 

কুম্তনাথ হয় । তিনি ভারতবর্ষে রাজ- 

চক্রবর্তী সআাট ছিলেন । ছাগ তাহার 

লঞ্জন ছিল এবং তীহার গাত্রবর্ণ পীত 

ছিল । ভিনি খমেতশিখরে মোক্ষলাভ 

করেন। তাহার এক সহস্র শিষ্য ছিল। 

হস্তিনাপুরের রাজা সুদর্শনের মহিষী 

দেবী অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর অরল্গাথকে 

প্রসব করেন । তাহার লাঞ্চন নন্দাবর্ত 

নামক স্বস্তি । তিনি রাঁজচক্রবস্তী 

সম্রাট ছিলেন । তাহার এক সহম্র শিষ্য 

ছিল। তিন শমেতশিখরে মোক্ষলাভ 

করেন । উনবিংশ তীর্থস্কর একজন নারী 
ছিলেন। তীর্থস্কর হইথার উপযোগী 



আদি নাথ 

তাহার সমস্ত সাধনা থাকা সত্বেও পুর্বব- 

জন্মে তিনি কোন ধর্মীনুষ্ঠানে সামান্ত 

প্রতীরণ। করিয়া নারী তীর্ঘক্করর্নপে 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মাতা 

প্রভাবতী গভাস্থার নান। পুষ্পের মল 

(মালা পরিধান করিতে অভিলাষী 

ইইলে সমস্ত দেবদেবীর তাহা আহ- 

রণ করির1 তাহাকে প্রদান করেন। 

সেই জন্য তাহার গভজাত কন্তা। মল্লিনাথ 

নামে অভিহিত হন। কুস্ত তাহার 

লাঞ্চন ছিল। তাহার গাত্রবর্ণ শীল 

ছিল। তিনি শমেতশিখরে মৌক্ষ- 

লাভ করেন। দ্রিগন্বর জৈনেরা মল্লি- 

নাথকে নারী তীর্থঙ্কর বণনা স্বাকার 

করেন না । বিংশ তীর্থঙ্কর মুন রত 

রাঁজগৃহের রাঁজ। স্থমিএ্রের পুত্র ছিলেন। 

তাহার মাতা গর্ভানস্থার লালাণিধ 

ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিরা তিনি 

মুনিম্ব্রত নামে অভিহিত হন। তাহার 

লাগ্ুন কচ্ছপ এবং গাত্র কৃষ্ণবর্ণ ছিণ। 

তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাত বরেন। 

একবিংশ তার্থস্কর নমিনাথ নথুরার রাজ 

বিজয়ের পুত্র ছিলেন । বিজয় যখন 

শত্রপন্দীয়দের সঙ্গে বুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন 
তখন তাহার! প্রস্তাব করেন বে, রাজ- 

মহিষী প্রাচীরসন্রিধীনে আগমন করিলে 

তাহাকে নমস্বার করিয়। তাহার 

প্রস্থান করিবে । বাঁজমহিষী প্রাচীর 

সন্নিধানে আসিলে, তাহারা প্রণাম 

" রিয় প্রস্থান করিলেন। নেইজন্ রাণীর 
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গভজাত পুত্র নমিনাথ নামে খ্যাত 

হইলেন। তাহার লাঞ্চন কৃষ্ণবর্ণ পদ্ম 

এবং গাত্র পীতবর্ণছিল। তিনি শমেত- 

শিখরে মোক্ষলাভ করেন। তাহার এক 

সহস্র শিষ্য ছিল। দ্বাণিংখ তীর্ঘন্কর 

নেমিনাথ (অন্তনাম অবিষ্টনেমী) সৌরী- 
পুরের রাজা সমুদ্রবিজয়ের পুন 

ছিলেন। নেমিন।থ ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্ব 

রাঁজমাহ্ষী একটি কৃষ্ণবর্ণ মণিনেষ্টিত 

রথচক্র দেখিনা ছিলেন । সেইওন্ত 

তিনি নেনিনাথ নামে কথিত হন। 

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব তীহার সম- 

সামগ্িক ও আত্মীয় ছিলেন | তীহাও 

লাঞ্চন শঙ্খ ছিল এবং তাঁহার গাত্র 

কৃষ্ণবরণছিল। তিনি গিরনার পর্বতে 

(গুজরাটে) ঘোক্গলাভ করেন । কথিত 

আছে শঙ্কর শামে এক রাজা এবং 

বশোনতী নামে তীহার মহিষী তৃষ্ণার্থ 

সন্নযামীগণকে জল দান করিয়াছিলেন । 

সেই প্ুণ্ফলে রাজা শঙ্কর নেমিনাথ 

ন[মে তীর্ঘঙ্কর 9 তাহার স্ত্রী স্ুরাটের 

এক পিখ্যত রাজার কন্টাপপে জন্মগ্রহণ 

করেন। সেই জন্মে তাহাদের বিবাহ 

দিবপেহ তাহার। মন্যাস ধন্ম অবলম্বন 

করেন। ভ্ররো।বংশ তীর্ঘঙ্কর পার্থনাথ। 

( পার্খবনাথ দেখ )। চহুব্বিংশ তীর্ঘন্কর 
মহাবার। ( মহাবীর দেখ)। (২) 

অবধূত সম্প্রদায়ের অন্তত একজন 

প্রমিদ্ধ যোগী । “গোরক্ষ সংহিতা র' 

বচনিতা গোরক্ষনাথ এই আদিনাথের 
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পৌত্র | 

শতাব্দির প্রথম ভাঁগে জীবিত ছিলেন । 

আদিমল্প- নামান্তর গোপ।লমল্ল১ তিনি 

বিঞুপুর রাজবংশের 'প্রতিষ্ঠীতা | অন্ু- 

মান ৬৩৪ ঘ্ীঃ অব তাহার জন্ম হয় 

এবং ৬৯৫ খর; অবে তিশি [সিংহাদনে 

মারোহণ করেন। গেই সমর হইতেই 

মন্ল শক প্রবন্তিত হয়। তাহাণ জন্ম 
সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে বে, লাউ 

গ্রামে পঞ্চানন ভট্টাচাধ্য (মতাস্থরে 

রামকদ্র ) নামক এক ব্রাঙ্গণ পণ্ড 

বাদ কাঁরতেন। দাঁজপুভাঁনার মন্তর্গত 

জরপুন নিপাণী চোহাণবংথাথ লরি 

কুমার রঘুধরণিতহ নম্্বীক নান। তার্থ 

পর্যটনে বাহির হইরাছিলেন। দ্বারকেশ্বর 

নদ উত্তীর্ণ হইয়। তিনি লাউগ্রামের পথে 

শ্রীক্ষেত্রে যাইতে ছিলেন । পথে পত্বীর 

প্রণববেদনা উপস্থিত হইলে, রঘুবর 

পঞ্চাননের আলরে অতিথি হন এবং 

ভট্টাচার্যের গো-খালান তাহার পুত্র 

গোপালের জন্ম হয়। স্ৃতিকা গৃহেই 

মাতার মৃত্যু হয়। পিতা রঘুবরও পত্রী- 
শোকে ক্ষিপ্ত গ্র।র হইর। অন্তহিত হন। 

নবজাত ক্ত্রিয়শিশু বাগ্দী জাতীর়। 

ধাত্রীর স্তনছুগ্ধে ভট্টাচার্য ভবনে প্রতি- 

পরলিত হইয়াছিল। বরঃপগ্রাপ্ত হই! 

গোপালমল্প প্রহ্ায়রাজের সৈঙ্কাধ্যক্ষ 

হইয়াছিলেন | এই পদে থাকয়। তিনি 

ভীমবল মহাজি নামক কোন সাঁওতাল 

সামন্তের সাহান্যে সৈন্তদল গঠনপুর্ধক 

ভাঁরতীয়-এতিহাঁজিক আদি মল্ল 

সম্ভবতঃ তিনি হীঃ পঞ্চদশ । উত্তরহ্থ জোতবিহার বান্য জয় করেন। 

ইহার পর আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা 

গোপালমল্লের বিক্রমে তাহার ব্শ্যতা 

স্বীকার করে। যুবক মেনাপতির পরা- 

ক্রম দর্শনে ভাত হইয়া ্রহায়রাঁ৭ 

(গোপনে তাহার হতাার চেষ্টা করিলে, 

গোপালমল কিছুকাল অল্ঞাতবাসে 

থা।কন্া সাঁওতাল সৈন্ত সংগ্রহপূর্ধক 

প্রহাগনপুর আক্রমণ করেন । প্রহ্থযয়রাজ 

নর্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়! জলাশন়ে ঝন্ষ 

প্রদানপুর্বক আত্মবিসজ্জীন 'করেন। 

সুদ্ধগয়ের পর গোপালমল মৃত গাজার 

অনুঢ। কন] ধ্বজনণিদেবীর পাণিগ্রহণ- 

পূর্দাক মহানমারোহে ইন্ত্রপূজ। সম্পঞ্ 
করিয়া প্রহ্যন্নপুরের সিংহমনে অধি- 

রোহণ করেন। পররাজা লরের পর 

প্রাচীন হিন্দু রীতি অন্থুসারেই ইন্্রধ্বজ 

পূজার পর রাজার অভিষেক কা'ধ্য 

মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। ইন্দ্র হ্বর্গের 

ও দেবতাদিগের রাঁজ।, সেইজন্য তাহার 

ধবজ। পূজা কর! বিঞ্রর উৎসবের .অঙ্গ 
ছিল । ভাদ্র শুক্লাদ্ধাদশীতে .প্রজাগণের 

রাজ! প্র পুজ্। করিয়া! থাকেন। এই 
উৎসবে সাঁওতালদের মেল! *ভুম়ু। 

সাওতালের! ইন্দ্রধ্বজ পূজার উৎসবকে 

ছ[তাপরব বলে। এ উৎসব এখনও 
বিষুপুরে প্রচলিত আছে। আদিমল্ল 
লাউগ্রামে বাণস্থান স্থাপন করেন। 

ইহ1 বর্তমান বাকুরা জিলার কোতিল- 

পুর থানার সন্নিকট। প্ররদ্বায়পুর আধু- 
নিক পদুমপুর। 



আদিল শাহ 

আদিল শাহ শুর __ দিলীর সম্রাট 

সের শাহ শূরের ভ্রাতা নিজাম খাঁর পুত্র । 

মোহাম্মদ আদিল শাহ শুরের সাধখরণ 

নাম আদ্লি বা আন্দেলি ( অন্ধনারী)। 

আদিল শব্দের অর্থ স্তারপরাস্ধণ। তিনি 

বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন না বলিয়। 

উহাকে আন্দেলি বলিত। তাঠার 

প্রকৃত নাম মুবারিজ খ।। তাহার 

পিতার নাম নিজীম খ। | হিঃ ৯০ 

(১৬৫৭ খীঃ) অন্ধের শেব ভাগে ভিনি 

ইসলাম্ শাঁর উত্তরাধিকারীরূপে সিংহা- 

সন আরোহণ করেন! তিনি তাঁহার 

সেনাপতি হিমুর সাহায্যে কান্সির পুর্ব 

দ্রিকে ছপ্লার ঘাটে বঙ্গদেশের অধি- 

পতি মোহাম্মদ শাহকে পরান্ত করেন। 

মুঙ্গেরের নিকটবর্তী সুরাজগড়ে খের 

সুলতান বাহাদুর শাহ কর্তক তানি ভিঃ 

৯৬৪ (১৬৫৪ গ্রাঃ) সালে পরাজিত হন। 

আদিশুর-_বাঙ্গলার প্রপিদ্ধ হিন্দু 

রাজ । গ্রজারঞ্জক ও পরী ক্রান্থ রানা 

বলিয়াও তাহার খ্যাতি ছিল | পুত্র 

কামনায় যক্ঞানুষ্ঠান করিনার জগ তিনি 

কান্তকুজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ 

আনাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধ্মেই তখন 

সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত ছিল । এইজন্য 

উপযুক্ত ব্রাঞ্ছণের অভাব ঘটিয়া(ছল। 

তজ্জন্তই কান্তকুজ হইতে ব্রাঙ্গণ আনয়ন 

করিতে হয়। তৎসঙ্গে পাঁচজন কারস্থ ও 

আপিয়াছিলেন। আঁদিশুরের রাজত্ব- 

কাল সম্বন্ধে শরতিহাসিকের। এক মত 
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নহেন। এই রাজ। দেশে হিন্দু ধর্ছের 

প্রতিষ্ঠার সচেষ্ট ছিলেন! আঁদশূরই 
তাহার বংশের শেষ রাজ।। তৎপর 

তাহার বংশ লৌপ পায়। পৌও বর্ধন 
(গেড়) তাহার রাজধানী ছিল। রাজত্ব 

কাল ৭৩২-৭-৮ খৃষ্টান পর্যন্ত । তিনি 
দাতা ও বদান্ত নরপতি ছিলেন । তি নি 

বহু পার্খধন্তী বাঙ্গহকে অধীনতা' পাশে 

ধদ্ধ করিরাছিলেন: তৎকালে অতুলনীয় 

শৌন্দর্ষো ও বৈভবে পো।গু বর্ধন নগরী 

খিদেশার লোকের চিন্তাকর্ষণ কণিত । 

নাগরিকদের ত্রশ্বন্সোর প্রাচুর্ষে নগবা 

শোভমান। থাকিত। মাদিশুরের পিতা 

মাধবশুর এবং পিতাঁমহের লাম কবি- 

শর। ক!ব্শুর উর বাড়ে কর্ণুবর্ণের 

অধাশ্বর ছিলেন। আদিশুরের রাঁজ- 

ধানীতে কাঁভিজে রদেবতার নয়ন মুগ্ধকর 

এক মন্দির ছল তর্থীর উৎসবাদি 

উপলক্ষে নুত্যগ ত, নাট কাঁভিনর প্রজাতি 

হইত । নগৰের স্মুদ্ধি তখন পরাকা। 

লাভ করিরা'ছল। 

আনন্দ ।বৌদ্ধ ভিক্ষু -_ভগবান গৌতম 

বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য এবং অনুচর ! পৌদ্ধ 

সজ্ঘে ইহার স্থান অতি উচ্চে | আনন্দ 

বুদ্ধের পিতৃন্য পুত্র এবং বুদ্ধের নিকটে 

দীন্ষণ গ্রহণ করিয়াছিলেন । বুদ্ধদেবের 

পঞ্চানন বং্সর বরে তাহার পরিচধ্যার 

অন্ত তিনি পিত্য সঙ্গী একজন পরিচারক 

চাহিয়াছিলেন । তৎপুর্ষে বিভিন্ন ভিক্ষু 

বিভিন্ন সময়ে তাহীর পরিচর্যা করিতেন। 
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সারিপুত্র প্রভৃতি বুদ্ধের প্রধান প্রধান 

শিষ্যুগণ গ্রার্থী হইলে, তিনি কাহাকেও 

' গুহণ করিলেন না। ভিক্ষুগণ আনন্দকে 
গ্ার্থি হইতে উৎসাহিত করিলে, 

আনন্দ ভগবান বুদ্ধের নিকট নিম্নলিখিত 

'মাটটা প্রার্থন। পূর্ণ করাঁর লঙ্গাকারে 
মনুচর হইত স্বীকৃত হন' (১ ভগটান 

মামাকে সুন্দর বন্্ অর্পণ করিবেন লা। 

(২) লোকে ভগণানকে যে পান্থ প্রধান 

করিবে, তাহার অংশ আগি গ্রহণ করিশ 
না। (৩) আমার জন স্বত্ব কুটার 

নিদ্দিষ্ট থাকিবে না; (৪. গপানকে 
খন কেহ নিমন্বণ কারে, আঘি সেই 
নিমন্্রণে ভোজন করিব না। (৫) 
মামি যে স্থানে নিমন্ধিত হহথ ভগবান 

“মই স্থলে গমন করিবেন। (১৬) 
খাহারা ভগবানের দ্শনাকাক্ষা হইরা 
আগমন করিবেন, আমি তাহাদিগকে 
ভগবানের ধশীপে লইয়। যাইতে পারিব। 
(৭) আমার মন যখন চঞ্চল হইবে বা 
কিছু জিজ্ঞাদ্য থাকিবে, তখন .আঁমি 
ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইতে 
পারিব। (৮) ভগবান পুর্বে একণার 
ঘে উপদেশ দিয়াছেন আমি জিজ্ঞাস! 
করিলে ভগবান ভাহাঁর পুনরুক্তি 
করিবেন। ভগবান বুদ্ধ আনন্দের এই 
মাটটা প্রার্থনাই পূর্ণ করিতে স্বীকৃত 
ইইলেন। সেই সময় হইতে আনন্দ 
পচিশ বৎসর ছায়ার ্যায বুদ্ধদেবের সঙ্গে 
সঙ্গে খিচিরণ করিয়াছিলেন। আঁনন্দ 

ভারতীয়-এতিহানিক আনন্দ 

নিগীহ, নিঃ্বার্থ, কর্শাদক্ষ ও বর্তবা- 
পরায়ণ ছিলেন এবং সর্বোপরি তাহার 
প্রক্কৃতি মতি মধুর ছিল। তিনি অতি- 

শর পণ্ডিত ও মেধাবী ছিলেন | তিনি 

রাজা শুদ্ধোধনের ভ্রাতা শ্রক্লোদনের পুত্র 

চিলেন। তিনি ও বুদ্ধদেব একদিনেই 
জন্মগ্রহণ করেন । অনিরুদ্ধ, আনন্দ 

প্রচ্ৃতি তিক্ষগণ একদিনেই প্রব্রজ। 

গ্রত্ণ করেন । তিনি সর্বদা মহাজ্ঞানী 
নু্ধদেবের সঙ্গে থাকতেন ও তাহার 
পরিচধ্য। করিতেন । বুদ্ধের পরিনির্বাণ 
পণ্যন্ত তিনি তাহার সঙ্গেই [ছলেন। 
তিন বৃদ্ধের উপদেশ সমূহ অতি মলো- 
খোগের মহিত শুনিতেন ও অপরকে 
অতি মি ভাষায় বুঝাইর| দিতে পারি- 
তেন। হীন্বান (স্থবির বাদী ) বৌন্ধ- 
"দর মতে বুদ্ধদেবের পরিণির্বাণের পর 
রাঁজগৃহের স,একটস্থ সপ্রপর্ণীর গুহার 
বে প্রথম বৌদ্ধ নঙ্গীতি ( সম্মিলন) হয়, 
তাহাতে আনন বুদ্ধদেবের উপদেশাবলীর 

সঙ্কলনে বিশেষ মহারত। করেন। ঠিনি 
ভাণ্ডাগাএিক উপাধি লাভ করেন। বুদ্ধ 
নারীজাতির প্রত বিশেষ শ্রদ্ধ। পোষণ 
কগতেন লা; সেজন্ধ তিনি প্রথমে 
নারীকে তাহার গজ্যে স্থান দেন নাই। 
তাহার পিতার মৃত্যুর পরে, তাহার 
পালিক। মাও (মাতৃম্বন1) গৌতমী । মহা- 
প্রচ্গাবতী ) প্রব্রজ্যা গ্রহণের অভিলাষ 
করিলে, বুদ্ধদেব তাহাতে অমন্মত হন। 
কিন্ত আননের বিশেষ অস্থুরোধে পরে 



আনন্দ 

নারীদিগকেও সঙ্ঘে গ্রহণ করিতে 

সম্মত হন। প্রকৃত পক্ষে আনন্দের 

যত্্রেই ভিক্ষুণীগণ বৌদ্ধ সজ্মবে প্রবেশা- 

ধিকার লাঁভ করেন। (২) সংস্কৃত 

কবি। তিনি “মাধ্বালনকথ। নামে 

একথানি গ্রন্থ রচন৷ করেন। এই সুন্দর 

গ্রন্খানি সংস্কত ও প্রারুত 

ভাষাই রচিত। গগ্ঠাংশ সংস্কৃত এ৭ং 

পদ্য।ংশ প্রাকৃত। তিনি ভট্টবিগ্ঠ।ধরের 

শিষ্য ছিলেন। (৩) কাশ্মীরপতি হর্ষ- 

দেবের অমাত্য । হর্ষদেবের আদেশে 

মড়ব বাঁজ্যস্থিত হোৌঁলডা ডানর ও লবণ্য 

ডামরদিগকে তিনি বিনাণ করেন। 

পরে তিনি রাঁজদ্রোহী উচ্চলের হস্তে 

নিহত হন। (8) কাশ্নীরপতি উচ্চলের 

মাতুল। উচ্চল খন কামার দিংহাঁসন 
লাভের ভন্য হর্যদেবের সহিত ঘুদে 

ব্যপুত ছিলেন, তখন আনন্দ মড়ব 

রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। পরে 

তিনি হর্ষদেবের সেনংপতি চগ্ররাজের 

সঙ্গে ঘুদ্ধে নিহত হন। 

আনন্দ কৃ বন্ু_কলিকাতার 

শোভাঁবাজারের রাজবংখের প্রদিদ্ধ 

রাঁজ। স্তর রাঁধাকান্ত দেবের দৌহিত্র । 
সমপামঘ্িক ব্যক্তিদিগের মধ্যে 

ইংরেজিতে তাহার গ্ায় শিক্ষিত ব্যন্ধি 

খুব কম ছিল। তছিন্ন তিনি সন্ত, 

এীকৃ, ল্যাটিন, হিব্রু, উর্দ্, করাঁদী ও 

ফার্শা ভাষাঁতেও বুৎপনন ছিলেন । 
বাঙ্গালার একখানি বিস্তৃত ইতিহাস এবং 

হিলি 

ডন 

জীবনী-কোৰ ১৭৬ 

বাঙগালায় বৈজ্ঞাণিক শব্দের একখানি 

অভিধান রচন! করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। 

পুস্তকদ্ধয়ের পাগুলিপি সমাপ্ত করিয়। 

গিয়াছেন মাত্র। তদানীন্তন বন্ছ কৃতবিগ্ 

ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে সাহিত্য 

আলোচনায় সাহায্য গ্রহণ করিতেন। 

কথিত আছে, পণ্ডিত ঈখরচন্ত্র বিদ্যা- 

সাগর তাহার নিকটে ইংরেষ্ষি শিক্ষা 

করেন । 

ব্য়মে তাহার মৃত্যু হর! 

আনন্দগিরি-- ১) ভগবান শঙ্করা- 
চার্য্যের শিষ্য ত্রে'টক আঁনন্দগিরি নামে 

খ।াত ছিলেন। কিন্ত টাকাকার আনন- 

গিরি স্বতন্ধ ব্ক্তি 1 (২) শুদ্ধানন্দের 

শিষ্য। তিনি শঙ্কর-দিগ্বিজয় নামক 

গ্রন্থ এবং উপনিবদাঁদির টীকা, বেদান্থ- 

কত্রের টাকা, শ্রীমদ্গবদূগাতার টীকা 

প্রভৃতি রচন। করেন । তিনি শ্রাঃ নবম 

ণতান্দির লোক ছিলেন। 

আনন্দ চন্দ্র নল্দী- বাঙ্গালা মাধক | 

ইহার নিবাস ধ্রিপুর। জিলার কাপীকচ্ছ 

গ্রান। সাধারণে সাধক আননান্বামী 

নামে পরিচিত। স্ত প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচগ্রিত। 

দেওয়ান রামছুলাল মুন্দী ইহার পিতা। 

আনন্দচন্ত্র সিদ্ধপুরুষ ছিলেন । তাহার 

রচিত সঙ্গাত পুর্ববঙ্গে বুল প্রচলিত 
আছে। ত্রিপুরা জিলীর অপর প্রসিদ্ধ 
সাধক ও, সঙ্গাত রচগ্িতা মনোমোহন 
দত্ত আনন্দচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। আনন্দ- 
চন্দ্রের পুত্র মহেন্্রচন্্র নন্দীও একজন 
খ্যাত নামা সাধক ছিলেন। 

১৮৯৭ খর; অন ৭৫ বঙসর 



ও প্রেমানন্দ+, 'ভাঁরত-মঙ্গল?, “মাতৃমঙ্গল+ 

১৭৭ 

আনন্দচন্দ মিত্র-একজন কবি ও 
গ্রন্থকার | “হেলেনা কাবা» "মন্তরকাবা» 

প্রবন্ধ-সাঁর", ণভক্টোরিয়া গীতিকা।, 
প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার রচিত। এতন্বাতীত 

তিনি অনেক বিগ্ভালর পাঠা গ্রন্থেরও 

রচক্রিতা ছিলেন | ঢাক জিলার 

বিক্রমপুরের অন্তর্গত নজ্রযোগিনী গ্রামে 

তাহার জন্ম হয় । তাহার পিতার 

নাম বঙ্গচন্দ্র মিত্র, মাতা কালীতারা 

দেবী। তিনি কলিকাত। সাধারণ ব্রাঙ্গ 

সমাজের একজন বি/শষ্ট মভ্য ছিলেন। 

আননাচন্ত্র সঙ্গীত রচনারও বিশেষ পটু 

ছিলেন। পথিক ভণিতা যুক্ত তাহার 
অনেক মনোহর সঙ্গীত আছে। তীহ!র 
“ভারত শ্মশান মাঝে আমিরে বিধবা 
বাঁল।” এই সঙ্গীতটী এক সমস্ধে সর্বত্র 

(বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । পুর্বব- 
বঙ্গের কবি সমাজে তাহার স্থান অতি 

উচ্চে ছিল। বাজ! রামমোহন রায়ের 

আবিঙাঁবে যে ধর্খঘুগের্ প্রবর্তন হর, 

তাহাই অবলম্বন করির।, তিনি “ভার ত- 

মঙ্গল” নামে এক কাব্য রচন। করেন। 

১৩১০ সালের পৌষ মাসে তিনি পর- 
লোক গমন করেন। তাহার রচিত 

“গাওরে আনন্দে সবে, জয় ব্রদ্ম জর” 

সঙ্গীতটী এখনও ব্রঙ্গমন্দিরে একস 

বন্কণ্ঠে ভাক্তভরে গীত হইয়া, থাকে । 

আনন্দচক্দ্র রায়-_ পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ 

জননায়ক এবং ঢাকার লব্ধ প্রতিষ্ঠ 
২৩-_-২৪ 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক আনলদচক্র 

ব্যবহার জীবা। ১৮৪৪ হ্বীঃ অন্দের 
(১২৫১ সাল) শ্রাবণ মাসে তিনি জন্ম- 

গ্রহণ করেন। তাহাদের পূর্বনিবাস 
ফরিদপুর জিলায় ছিল। সে স্থান এখন 

পরাগভে। আনন্দচন্ত্রের পিতা গৌর- 

নুন্বর রাগ ঢাকাতে (0. 7১, ঘভ196. ) 
জে, প, ওয়াইজ নামক এক নীল- 

কুষ্ঠীর সাহেবের অধীনে কর্ম করিতেন। 

আনন্দচন্দ্র পাঠশালার শিক্ষা সমাপন 

করিয়া ঢাঁক। পোঁগোজ (02999 ) 

স্কুলে ভত্তি হন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত 

তথ। হইতে 1বভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ- 

হন । নাত্র উনিশ বৎসর বয়সে, পিতার 

পরামর্শে ঠিনি উকালতী পরীক্ষার উত্তীর্ণ 

হইয়া, ঢাক আইন ব্যবসার আরম্ভ 

করেন। এই ব্যবসাঁয়তে আনন্দচন্দ্র 

অল্পকাল মধোই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 

করেন এবং উত্তরোত্তর উন্নতি লাঁভ 

করিতে থাকেন । এককালে তাহাকে 

কোনও ম কর্দিমার নিযুক্ত করিতে হইলে, 

তৎকালীন আডভোকেট জেনারেল 

স্যর চালস্ পল এর তুল্য পারিশ্রমিক 

দিতে হইত | দীর্ঘকালব্যাপী আইন 
ব্যখসারে লিপ্ত থাকিঘ্না। তিনি বহু জটিল 

এবং গুরুত্বপূর্ণ মকর্দম! কৃতিত্বের সহিত 
পরিচালন। করিনা যশঃ লাভ করেন। 

রাজনীতি ক্ষেত্রেও আননচন্দ্র সম- 

ধিক প্রপিদ্ধ ছিলেন । লর্ড কার্জনের 

শাননকালে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে তিনি 

একজন প্রধান নেতা ছিলেন। সেই 



আনন্দচজা 

বৎসর মাত্রীজে জাতীয় মহাসমিতির 

যে অধিবেশন হয়। 

তাহাতে ঢাকার পিপল্স্ আসোনিয়ে- 

শনের পক্ষ হইতে আনন্চন্্র বলির। 

পাঠান যে, কংগ্রে বদি বঙ্গভঙ্গের 

বিরুদ্ধে আন্দোলন ন। করেন, তবে পুর্ব- 

( 00707655 ) 

বাঙ্গালা কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগ 

করিবে) সম্বনাম খ্যাত লালমোহন 

থোষ সেই অধিবেশনের সভাপতি 

ছিলেন। উপরোক্ত স্বদেশী আন্দো- 

লনের সময়ে আনন্দচন্ত্র, অশেষ প্রতি- 

পত্তিশালী, সরকার অনুগৃভিত ঢাকার 

নবাব বাহাদুরের বিরুদ্ধে দাড়াইতেও 

বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই | ঢাকার 

তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট হেয়ার সাহেব 

আনন্দচন্দ্রকে দমন করিবার বিশেষ 

চেষ্ট। পান। এ সময়ে তাহাকে একট। 

হত্য! সংশ্লিষ্ট মকদ্দমার আসামী কর! 

হয় । আনন্দচন্দ্র স্বীয় স্বাভাবিক দক্ষতা 

সহকারে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন । 

হাইকোটে সেই মকর্দম1 মিথা। প্রমা- 

ণিত হওয়ায়, তিনি সসম্মানে মুক্তি লাভ 

করেন। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন 

প্রবর্তিত হইলে, তিনিই প্রথম ঢাঁক। 

মিউনিমিপ্যালিঠীর বে-সরকারী অধ্যক্ষ 

(01791708) নির্বাচিত হন । ঢাকার 
অশ্ভতম জনহিতকর সঙ্ঘ পিপল্ম্ 
আমোসিয়েশন ( 1১601)169, 48৪০- 

01%81010 ) এর তিনি একজন বিশেষ 
উৎসাহী সভ্য এবং পৃষ্ঠপোষক দ্বরূপ 

ভীবনী-কোব রঃ ১৭৮ 

ছলেন। থু বঙ্গের জমিদারদিগের 
সজঘ (45986 1301008] 1980 []010619 

48800120102) ) ও তাহার প্রাণ- 

স্বরূপ ছিল। তিনি কিছুর্দিন বঙ্গীয় 

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। 

তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজের 

অন্ততম ট্রাষ্ী ও তাহার কার্ধ্যকরী 

সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯১২ খ্রীঃ 

অবে ঢাকা নগরীতে যে বঙ্গীয় 

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন (73025) 

[১109৮111019] (10101010106 ) হয়, তিনি 

তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 

হইয়। এক অতি মুল্যবান বন্তৃত। প্র. ন 

করেন । ১৯০৮ খ্রীঃ অবে, সুদীর্ঘ 

চল্লিশ বৎসর কাল আইন ব্যবসায়ে 

লিপ্ত থাকিয়া, তিনি অবসর গ্রহণ 

করেন। কিন্ধ জনহিতকর কার্য্যের 

সহিত যোগ ছিন্ন করেন নাই। তিনি 

নীরবে লো কচক্ষুধ অন্তরালে সাধারণের 

অনেক মঙ্গলসাধক কার্যে নিধুত্ত 

থাকিতেন। বহুতুস্ত পরিবার নিম্নম মত 

তাহার অর্থ গাহায্য লাভ করিত এবং 

অনেক দরদ্র ছাত্রের তিনি ভরণপোষণ 

করিতেন! সংস্কৃত শিক্ষায় তাহার 

বিশেষ অন্থরাগ ছিল। তাহার পত্বী 

আনন্দময়ী দেবী, তাহার তিন বৎসর 

পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হুন। আনন্দ 

চন্দ্র সহ্ধম্মিণনীর নামে একটা ঝালিক। 

বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়। গিয়াছেন। 

আগ্রার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও*কতকাল 



১৭৯ 

পরে, বল ভারত রে” ““বিমুল] লহ্ল্ীত 

গ্রভৃতি বিখ্যাত মঙীত্ রচগিত। $গাবিন্দ 

চন গরাক্ তীহার জোট ভ্রাতা ছিলেন। 
বাঙ্গ'লার ভূত্তপুর্ব জ্যাড(ভোকেট 

জেনারেল সতীশরগ্রন দাস (3. 11. 

1)%১) এর পিত। স্বনামখ্যাত দুর্গামোহন 

দাস, ফরিদপুরের অন্থি কাচরণ ম্ভুমদার, 
বহরমপুরের বৈকুষ্ঠনাথ সেন, প্রভৃতি 

জননারকগণ তীহার মমসামগ্রিক 

ছিলেন। বিলাঁত্ের ইণ্ডিয় কাউন্সিলের 

(11701 0০000] ) প্রথম ভাবতীর় 

সদন্ত কুঞ্গোবিন্দ গুপ্ু (81150. 

(301১৪, ) পিতার সহিত মনোমালিন্য 

পর ইংলগ্ডে গমন করিলে, আনন্দচন্ত্ 

বুকাল তাহার বায়ভার বহন করেন। 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসীগর মহাশয়ের 

প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। এক 

বার তিন সাওতাল পরগণার অন্তর্গত 

কার্ম'টারে অবস্থিত বিগ্ভানীগর মহা- 

শরের বান তবন ক্রয় করিতে ইচ্ছা 

প্রকাশ করেন । 1কন্ত ট্রাষ্াগণ তাহাতে 

সন্মত হন নাই। মৃত্যু ১৪২, কান্তিক। 

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি _ অনুমান 
১২১০ বঙ্গাবে শ্রাবণ মাসে সুপ্রপিদধ 

শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর বাসস্থ।ন ভট্র- 

পল্লা গ্রামে কাণীনাথ রিগ্তাবাঁচস্পতির 

রসে ও মাতা সোণানণি দেবীর গে 

তাহার জন্ম হয় । বাল্য কালে ব্যাকরণ 

শিক্ষা করিয়া কাব্য ও নাটক পাঠ 

করেন। পরে নায়শান্ত্রেও বিশেষ জ্ঞান 

শি জ, ৯ 
তীঃ রড রি 
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রানন্দচাদ 

গঁভ করিয়াছিলেন । তিনি ক্ষমতাবান্ 

কবি ও পাঁচালীক্যর ছিলেন। “মুবূল- 

গংবাদ', এঅক্রুরস্ংবাঁদ”, “কলম্কভঞ্জন” 

'উদ্ধবসংবাঁদ* প্রস্ঠাতি পুস্তক তাহার 

রচিত । ১৮৮৭ শ্রী; অব ফান্তন মাসে 

প্রান ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক 

গমন করেন । 

আানন্দটচাদ গোস্বামী _ বীরভূম 
জলার সুপুর গ্রামে তাহার বাস ছিল। 

তিনি মহাপগ্ডিত, পবিভ্রচেতা, স্ায়- 

পরারণ ও দানশীল ত্রাণ ছিলেন এবং 

জীবনে কঠোরব্রঙ্গচধ্য পালন করিতেন। 

ব্রত, উপবাস এবং দেবাঙ্চনা তাহার 

জীবনের প্রধান কার্যছিল । তৎ 

কালীন দৈঞ্ুবগণ তাহাকে শ্রীগৌরাঙ 

মহাপ্রভুর অবতার বলিতেন। গোন্বামী 

প্রভুর দৈবশক্তি বিষরে বহুবিধ কাহিনী 
প্রচলিত আছে। তিনি নিজ ন্গমতায় 

প্রচুর অর্থোপাজ্জন করিয়াছিলেন 

তাহার প্রশ্বধ্যের চিহ্ম্বরূপ পুষফকরিণী, 

সুবিশাল উদ্ভানশোভিত অট্টালিক। 

প্রভৃতি আজও জীর্ণাবস্থায় বর্তমান 

আছে। লোকে তাহাকে যোগিনীসিদ্ধ 

বাঁলত এবং ইহারই দ্বারা তিনি 

অলৌকি কত্ প্রদর্শন করিতেন বলিয়। 
মনে কাঁরত। অনুমান ১৮১৪ খ্রীষ্টাবধে 

তিনি মাঁনবলীলা সংবরণ করেন । 

কথিত আছে তিনি অলৌকিক শক্তি 

বলে বর্গাদের অত্যাচার নিবারণ করিয়া 

ছিলেন। 



আনন্দচালু 

আনন্দ চালু _মাব্রাজ হাইকোর্টের 

প্রথিতযশা বাবহারজীবী ও রাজনৈতিক। 

দাক্ষিণাতোর যে কয়ছ্ন দেশপ্রিয় 

লোক স্বীয় সৎকার্ধ্য দ্র। দেশের মুখ 

উজ্জল করিয়াছেন, তিনি তাহাদের 

অন্যতম | সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষার 

তিনি স্ুপণ্ডিত ছিলেন এবং নবদ্বীপের 

পণ্ডিতগণ কর্তৃক তজ্জন্ত বিদ্যাধিলোদ 

উপাধি প্রাপ্ত হন | গভর্ণমেন্ট৪ 

তাহাকে রাঁও খাহাঁছ্বর ও পি, আই, ই 

উপাধি প্রদান করিনা গুণগ্রাহীতার 

পরিচয় দিগাছিলেন। “তানি 

শ্রী; অন্দে নাগপুরে জাতী মহাঁগমিতির 

(কংগ্রেস) অধিবেশনে সভীপতি হইয়া- 

ছিলেন। মহাজন সভা স্থাপন, পিপল্স্ 

মেগাজিন নামক পত্রিকাসম্পান, 

এৰং মিউনিসিপ্য।লিটার সদস্য রূপে 

কাধ্য করিরা তিনি দেশের মহছুপকার 

সাধনে চেষ্টিত ছিলেন। বড়লাঁট সভ।র 

সদন্তরপেও তিনি জাতির কল্যাণ 
সাধনে তৎপর ছিলেন। জন্ম ১৪২ 

খ্রীঃ অব্দ এবং মৃত্যু ১৯০৮ গ্রীঃ অনেের 

নবেম্বর মাস। 

আনন্দতীর্থ- শঙ্কর মতাবলম্বী শৈব 
সন্ন্যাসী । তিনি পরে বৈষ্বমতাঁবলম্বা 

হন এবং দৈতমতের মাধব সম্প্রদার 
প্রতিষ্ঠ। করেন । এই সম্প্রদার ক্রহ্ধ- 
সম্প্রদার নামেও খ্যাত । সাংখাযোগের 

পথে সাধনা করাই এই ধর্ধ মতের 
বিশেষত্ব । ১৩৩১ শ্বীঃ অবে এই সম্প্র- 

দাঁয় প্রতিষ্িত হয়। 

১৮৫১৯ 

জীবনী-কোষ ১৮০ 

আনন্দদাস--তিনি একজন পদবর্তা । 

তাহার রচিত তিনটা মাত্র পদ পাওয়া 

গিয়াছে । তিনি “জগদীশ চরিত্রবিজয় 
শামক একখান। গ্রন্থের রচয়িতা | 

এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর পার্ধদ ও 

পিতৃবন্থু জগদীশ পণ্ডিতের জীবনচরিত। 
গ্রন্থথানি দ্বাদশ অধ্যারে সমাপ্ু। গ্রন্থের 

এচনা দুইশত ব্ৎসরেরর পূর্বে বলিয়] 

অন্ুনিত হয়| 

আনন্দনাথ--তিনি তাক্জ্রিক সন্যানী। 

নাটোরের রাজযোণী সাধক 'প্রবর 

রামকৃষ্ণ খন সাধনার জন্থ। বীরভূমের 

অন্তর্গত তারাপুর গমন করে, 
তখন ঠিশি তথার বাঁ করি- 

তেন। নাটোরের মহারাজা আনন্দ 

নাদের পাণ্ডিতঃ আচারনিষ্ঠঃ তান্িকা 

সাধনার রহম্যাজ্ঞত1, ও সদ্ব্যবহারে 

সন্থষ্ট হইরা তাহাকে মাতৃমন্দিরের 

সব্বাধ্যক্ষতা প্রদান করেন। আনন্দ 

নাথ মন্দিরের প্রধান কৌজিকের পদে 
বৃত হইনা তারাপুরে তন্ব শিক্ষাদানের 

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 

আনন্দনারায়ণ রায় _ লর্ড কর্ণ 
€য়ালিমের সময়ে তিনি উত্তর বঙ্গের 

লঙ্গরপুর পরগণার চিরস্থাগী বন্দোবস্ত 

করেন | তীঁহারই বংশধর রাজেন্দ্র 

নারারণ বায় ইংরেজ সরকার হইতে 

রাঁজাবাহাছুর উপাধি পাইয়াঁছিলেন। 

আনন্দ পাল সাহি-_-সাহিরাজ্যাধি- 

পতি সাহি জন্পালের পুত্র ৷ গজনীপতি 
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নুলতাঁন মাঁমুদ উত্তরাপথের সাঁহিরাজ্য 

আক্রমণ করিলে তাহার গতিবোধ 

করিতে গিয়। আনন্দ পালের পিত। 

নিহত হন এবং তিন কর প্রদানের 

অঙ্গীক।রে মুক্তিলাভ করেন কিন্থ 

পর(জয় জনিত অপমানে ও দুঃখে পরে 

প্রাণত্য।গ করেন ! সুলতান মামুদের 

ক্রমাগত প্রবল আক্রমণে আনন্দপাল 

পশ্চিম ও মধা ভারতের রাজন্যণর্গের 
সহিত মিলিত হইয়া! আক্রমণের প্রতি- 

রোধ করিতে বিপুল চেষ্টা করেন। ৪5৫ 

হিজরীতে আননপাল পরলোক গমন 

করেন। আনন্দ পালের পুত্রের শাম 

ধ্রিলোচন পাল । সম্ভবতঃ তিনি ৯৪০ 

খ্রীঃ অব পর্যান্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

আনন্দ পাল--কর্তীভজা খম্প্রদ!রের 

প্রণর্তক আউল টাদ ফকিরের প্রধান 

বাইশ জন শিষ্ের অন্ঠতম। আউল 

চাদ দেখ। 

আনন্দপুর্ণ বিদ্যাসাগর -__- তিনি 
সম্ভবতঃ ১৯২০৫--১১০০ শ্রীঃ  অবের 

মধ্যে বর্তমখন ছিলেন। তাহার বিদ্বাগুর 

শ্বেতগিরি, দীক্ষাগুরু অভন্ধানন্দ ৷ তিনি 

শ্াহর্ষের খগ্ডন-খণ্ড-থাগ্ভের” উপর 

“ফক্কিক৷ বিভঞ্জন ন'মক টাকা, বাঁদীন্দ্রের 

“মহাবিস্তা বিড়ম্বনের+ টীকা, পন্মপাদের 

“পঞ্চপাদি কার' টাকা, সুরেশ্বরের, বব্রদ্গ- 

সিদ্ধির” উপর “ভাবশুদ্ধি” নামক টীক! 

প্রকাশাত্ম যতির পঞ্চপাদক। বিবরণের 

উপর 'সমন্বয় সুত্র বিবৃতি” নাঁমক টাকা, 

ভারতীয়-এঁতিহািক আনন্দবোধেজ্ 

মহাভারতের মোক্ষধর্ম পব্বাধ্যায়ের 

উপর 'টাকারাত্ব+ নামে এক টীকা, 

সুরেশ্বরের বৃহদ|রণ্যক কাঁত্তিকের উপর 

ন্ায়কল্পলতিক নামে এক টীকা, 
বৈশেষিক মতে নম্যায়চন্দ্রিকা নামক 

এক গ্রন্থ রচনা করেন। 

আনন্দবর্ধন-_ খ্রীঃ নবম শতাব্দীর এক 
জন সংস্কৃত কবি। তিনি একজন 

উতৎ্কৃ্ কাব্যসমালোচকও ছিলেন । 

তাহার “দেবীশতক” নামক পুস্তক 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । উক্ত গ্রন্থমদ্যে অপভ্রংশ 

প্রাকতের পারচয় পাওরা যায়। 

ধন্তালোক? নামে তিনি একখান! শব্ব- 

শান্্ও প্রণরন করেন। অভিনবগুপ্ত 

“লোচন” নামে তাহার একখান! টাক। 

রচনা করেন। 

আনন্দবর্া- একজন আুর্বেদ শান্ত্র- 

বেত্তা । তিনি 'চিকিংসা-সার-কৌমুদী, 

নামে একখানা গ্রন্থ রচন। করেন । 

আনন্দবৈস্ত-_একজন আঘুর্ধেদ শাস্্র- 
বেন্তা। তিনি 'যোৌগমাঁলা নামে এক- 

খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

আনন্দবোধেক্দ্র ভট্রারক--১২২৮ 
খর; অবে তিন বর্তমান ছিলেন। 

তিনি "ন্ায়মকরন্দ', পপ্রমাণ-মালা”, 

নার-দীপাবলী” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়া অদ্বৈত মতের সমর্থন করিযা- 
ছিলেন । তিনি 'যৌগবাশিষ্ঠ রামাগণের? 
একখানি টীক। প্রণয়ন করিয়াছেন । 
তিনি বেদাস্তসিদ্ধান্ত-সক্তিমঞ্জরীকার 
গঙ্গাধর সরম্বতীর শিষ্য ছিলেন। 



অনন্দভট্ট 

আনন্দভট্র-_যোড়শ শতাব্দীর একজন 

চরিতাকার । তিনি “বলাল চরিত” 

নামে একথান৷ গ্রন্থ রচন। করেন। 

আনন্দভারতী-_.একজন আগুর্বেদ 
শান্ত্রবেত্তা ৷ তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

“চিকিৎস-সার-সংগ্রহ ।; 

আনন্দময়ী-কবি লাল! রামগতি 
দেনের কন্তা আনন্দমময়ী ১৭৫২ খ্রীঃ 

অবে জন্মগ্রহণ করেন | তাহার 

মাতার নাম কাত্যায়নী দেবী তাহার 

পিতা লাল! রাঁগতি তৎকাণলে ঢাকার 

অন্তর্গত বিক্রমপুরের একজন শ্রেষ্ঠ কৰি 

ছিলেন। তাহার স্বামীর লাম অযোধ্যা- 

রাম কবীন্তর। তিনিও সংস্কৃত সাহিত্যে 

স্থপগ্ডিত ছিলেন । কিন্ত আনন্দময়ীই 
পাগ্ডত্যে ও কবিত্বে বিশেষ খ্যাতিলাভ 

করেন। পিত্রীলয়ে থাকিতে স্বামীর 

মৃত্যুর সংবাদ শুনি! শ্টাহার পাদুক। 

গ্রহণপুব্বক তিনি চিতারোহণ করেন । 
একদ। মহারাজা রাজবল্লভ আনন্দময়ীর 

পিতার নিকট অগ্নিষ্টোম যন্দের প্রমাণ 

ও প্রতিকৃতি চাহিয়৷ পাঠান, তখন 

পিতা রামগতি সেন দীর্ঘকাল ব্যাপী 

একটা পুরশ্চরণে নিধুক্ত থাকার 

আনন্দময়ী বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়! 

লিপিবদ্ধ করতঃ নিজাস্কিত যজ্ঞকুণ্ডের 

প্রতিকৃতিসহ রাজার নিকট পাঠাইয়া 

দেন। আর একবার রাজ। রাজবল্লভের 

প্রধানপণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিগ্তাবাগীশের 

পুত্র শ্রীহরি তর্কালঙ্কার আনন্ময়ীকে 

একখানা শিবপৃঙ্গা পদ্ধতি লিখিয়! 

জীবনী-কোঁষ ১৮২ 

দেন। ইহাতে অনেক ভ্রম থাকার 

বিগ্যাবাগীশের নিকট আনন্দময় পুত্রকে 

শিক্ষাদানে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ 

করিয়াছিলেন । ইহার খুল্লপতাত জয় 

নারারণ মেন, “হরিলীলা”% “চগ্থিকা- 

মঙ্গল? প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

এই হরিলীল! গ্রন্থ প্রণয়নে ত্রাতুঃপুত্রী 
আনন্ময়ী খুল্লতাত জয়নারায়ণকে 

বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। 

প্র; অন্দে হরিলীল! গ্রন্থ রচিত হয়। 
কথিত আছে পিতৃবা জয়নারায়ণ 

অসমর্থ হইলে, আনন্দময়ী সংস্কৃত 

শ্লোকের অনুবাদ করিয়। নিম্নলি। 'ত 

দুই চরণে দশাঁবতার বর্ণনা করিয়া 

ছিলেন__ 

“জলজ বনজ ঘুগ যুগ তিন রাম, 

থব্বাকৃতি বুদ্ধদেণ কন্কি সে বিরাম ।” 

আনন্দমোহন বন্সু- প্রসিদ্ধ ব্যবহার- 

জীবী ও রাজনৈতিক নেতা । ময়মন- 

সিংহ জিলার অন্তর্গত জয়মিদ্ধি গ্রামে 

১৮৪৭ ঘ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তিনি 

জন্গ্রহণ করেন । তাহার পিতার শাম 

পল্মলোৌচন বনু । তাহার জন্মপময়ে 

পিতা পদ্মলোচন বন্গু ময়মনপিংহে রাজ- 

কার্ষে নিধুক্ত ছিলেন । তিনি প্রথমে 
বাঙ্গাল। স্কুলে পাঠ আরম্ভ করিয়। 

ছাঁত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। 

তৎ্পরে ১৮৬২ শ্রাঃ অন্দে প্রবেশিকা 

পরীক্ষা্ন উত্তীর্ণ হইয়। প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি 

গ্রাপ্ত হন। এফ. এ এবং বি-এ পরীক্ষাও 

তিনি সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন এবং 

১৭৭ 
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গণিতে এম্ এ পরীক্ষারও প্রথম স্থান 

অধিকার করেন । উপাধি বিতরণের 

সময় ভাইস্ চেন্সেলার বক্তৃতা বলিয়া 
ছিলেন যে, বিলাতের কেম্ত্রিজ বিশ্ব- 

বিছ্ভালয়ের সর্বোত্তম ছাত্রও তাহার 

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে গণিতের প্রশ্নোত্তর 

পিখিতে পারেন না। তিনি “প্রেমচাদ 

রায়” বৃত্তি লইয়। ১৮৭০ খ্রীঃ অন্দে 

ইংলগ্ডে গমন করেন এবং কেম্ব্রিজ 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের রেঙ্গলার উপাধি প্রাপ্ত: 

হন। তৎপুর্বে কোন ভারতবাপী এই 
গৌরব লাভ করেন নাই। তিনি ইংলগ্ডে 

চারি বর থাকিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া, 

দেশে প্রত্যাবর্তন করেন । আইন ব্যব- 

সায়েও তিনি বিশেষ পারদশিতা। দেখা- 

ইরা ছলেন। তাহার প্রাতভা একমাত্র 

আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলে, তিনি 

নীর্ষস্থান লাভ করিতে পাঁরিতেন। কিন্ত 

তাহার মন্ধান্ প্রকৃতি যশোলাভম্পৃহায় 

বিমুগ্ধ ন! হইয়া, দেশের নানা বিতাগের 

সংকাধ্যে ছড়াইয়। পড়িরাঁছিল। তাহার 

প্রখর বুদ্ধিমত্তা, উজস্বিনী বাগ্ীতা এবং 

অনন্সাঁধারণ প্রতিভা তাহার পরবতী 

জীবনের স্তরে স্তরে বিদ্যমান থাঁকিয়। 

লোকোত্তর উজ্জ্বল চরিত্র স্থষ্টি করিয়া- 

ছিল। তাহার অমানুষিক শক্তি, কি 

শিক্ষা বিভাগে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি 
ধর্ম সমাজে, সর্বত্র সমুজ্জল ভাবে ফুটিয় 

উঠিযাছিল। তিনি শিক্ষ। বিভাগে বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের সভ্যরূপে অনেক সংস্কার 

ভারভীয়-এতিহািক : " . আনন্দ মোহন 

প্রবন্তিত করিয়াছিলেন।' বর্তমান “রায়- 

টাদ প্রেমচাদ* পরীক্ষায় যে নৃতন নিয়ম 
প্রচলন হইয়াছে, তাহার মধ্যে তাহার 

প্রস্তাব প্রধান ভাবে গ্রহণ করা হই- 

য়াছিল। ভূঁ-বিগ্য। শিক্ষা দিবার প্রয়ো- 

জনীরতা সম্বন্ধে তিনি বিশ্ববিগ্ভালয়ে 

এক সাঁরগভ বক্তৃত। দেন এবং তাহার 

ফলে তদানীন্তন ডিরেক্টর প্রেপিডেন্সি 

কলেজে ভূ-বিদ্া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেন। গুণগ্রাহী লর্ড ব্রিপন তাহাকে 

শিক্ষা কমিশনের সভ্য নির্বাচন বরেন। 

তিনিই এ কমিশনের একমাত্র ভারতীয় 

সভ্য ছিলেন। আনন্দমোহনের প্রধান 

কীন্তি গিটিকলেজ ও বেথুন কলেজ। 

অনারেবল সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

এবং পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রীর সহযোগী- 

তার প্রথম সিটিক্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় 

এবং পরে উহ কলেজে পরিণত হয়। 

তাহার! ছুজনেই ইহার সংস্পর্শ পরি- 

ত্যাগ কবিলেও আনন্দমোহন আজীবন 

উহার পশ্চাতে থাকিয়৷ অর্থে ও সামধ্যে 

উহার পরিরক্ষণ করিয়াছিলেন । দেহ- 

ত্যাগের কিছুকাল পুর্বে তাহার সমুদয় 

কর্তৃত্ব 'ও মিটিকলেজের সকল ভার 

কতিপয় ট্রাষ্টীর হন্তে অর্পণ করিয়া- 

ছিলেন | আনন্দমোহন ইংলগ্ডে 

অবস্থান কাঁলে বঙ্গমহিলাদের উচ্চ 

শিক্ষার জন্য দ্বারিকালাথ গাঙ্গুলী ও 
দুর্গীমোৌহন দাস মহাশয়দ্বয়ের উদ্ভোগে 

“হিন্দু মহিল। বিদ্যালয়” নামে এক স্কুল 



আনন্দমোহন 

স্থাপিত হয়। বিলাত প্রতা গত আনন্দ 

মোহন, হুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সঙ্গে 

মিলিত হইয়। বালীগঞ্জে এক উদ্যান 

বাটাতে পবঙ্গমহিলা বিদ্যা লয়* স্থাপন 

করেন এবং তাহারা উভগ্বেই উহার 

ব্যয়ভার বহন করিতেন। কালক্রমে 

এ বিগ্ভালয় বেখুন স্কুলের সহিত মিলিত 

হইয় ক্রমোন্নতিতে কলেজে পরিণত হয়। 

রাজনীতি ক্ষেত্রে আনন্দমোহনের 

স্বদেশসেবা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 

১৮৭৬ খ্রীঃ অবে রাঁজনৈতিক আন্দো- 
লনের জন্ত ভারতসভ। প্রতিষ্ঠিত হইলে 

নব্বপ্রথমে আনন্দমোহন, সুরেন্্লাথ 

বন্দ্যোপাধ্যার ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্বীর 

সহিত কার্ধ্যন্গেত্রে পদার্পন করেন । 

যেই সভা (10019) 4১55০০18600 ) 

আজও জীবিত থাঁকিক্ণ! দেশের নানাবিধ 

কল্যাণ সাধন করিতেছে । ইংলগ্ের 

রাজসভার ( 7১%111200701)6 ) ভাঁরতীন্র 

রাজনীতির আন্দোলনের স্থত্রপাঁত 

তাহাদ্বারাই হইয়াছিল । ভারতীর 

রাঁজনীতি সম্বন্ধে বিলাতে বক্তৃতা দিরা 

ইংলগুবাসীদিগকে তিনি চনৎকৃত 
করিয়াছিলেন। একবার স্বাস্থ্য লাভ 

উদ্বোশ্তে তিনি ইংলগ্ডে গমন করিয়।- 

ছিলেন। তথার অন্থস্থ দেহেও তিনি 

নান! স্থানে নানা ভাবে অবিরান 

ভারতের দুর্দশার কাহিনী বর্ণন। করিতে 

লাগিলেন। বিশ্রীম গ্রহণের পরিবর্তে 

কঠোর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎ- 

জীবনী-কোষ ১৮৪ 

ফলে ভগ্রস্বাস্থ্য লইয়াই তাহাকে দেশে 

প্রত্যাবর্তন করিতে হইল । তখন দেশ- 

বাসী তাহাকে যে বিপুল অভ্যর্থনা 
করিয়াছিল, তাহ! বর্ণনাতীত। কলি- 

কাত। টাউন হলে অভ্যর্থনার জন্য 

আহ্ত সভায় বক্তৃতা করিতে করিতে 
তিনি মুচ্ছিত হুইয়! পড়িলেন। সেই 

মুচ্ছ? রোগের আক্রমণেই পরে তাহার 
দেহত্যাগ হয় । অথণ্ড বঙ্গভবনের 
( 1000726101) 1191] ) ভিত্তি স্থাপনের 

দিন দেশ আর এক অহুলনীয় দৃশ্ঠ 

দেখিফাছে। রোগশব্যার শায়িত তখনন্দ 

মোহন ভক্তগণের স্বন্ধে ভর করিয়া ্দীণ 

কম্পিত হস্তে অটল বিশ্বাসের সহিত 

প্রসন্ননদনে ভিন্তি স্থাপন করিলেন । 

আ'ননদমোহনের অদম্য উৎসাহ, অপরি- 

সীম উদ্ভম, গভীর ধর্মভীবের তুলন। 

নাই। মগ্পানে দেশের সমূহ ক্ষতি 

ইইতেছে দেখির1, যে সব দয়ার চিত্ত 

ব্যক্তি এই দুর্গীতি ছুর করিবার ১1নসে 
দৃঢ় মংকল্প হইয়াছিলেন আনন্দমোহন 

তাহাদের অন্ততম । তিনি নমাজ- 

সংস্কথারকরূপে, শিক্ষাবিভাগে ও রাজ- 

নীতিক্ষেত্রে যে সকল কাধ্য করিয়া- 

ছিলেন, সে সকলই তাঁহার গভীর ধর্ম 

জীবনের উৎসন্ূপে উৎসাঁনিত হইয়া 
শোৌভাময় হইয়াছিল ৷ যে সময় 

মহাত্ব। কেশবচন্ত্র সেন, মহুবষি দেবেন্দ্র 

নাথ ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া, 

ব্রাঙ্মঘমার্জে এক নবধুগের প্রবর্তন 



১৮৫ 

করেন, সেই সমরে, পঠন্দশয়াই আনন্দ 

মোহন ব্রাঙ্মধর্শের প্রত আকৃষ্ট হন 

এবং ১৮৬৯ সাঁদে পণ্তত শিবনাথ 

শীশ্্রী মহাশর প্রভৃতির সঙ্গে মহা! 

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ত্রান্ম 

ধর্শে দীর্ষিত হন। ধর্মই তাহার এক 

মাত্র সাধনার বস্ত, একমাত্র বাঞ্চণীয় 

ধন ও জীবনের একমাত্র উদ্দেগ্ত ছিল। 

ধর্মের নির্দেশ না বুঝিনা তিনি একটা 
পদক্ষেপেও করিতেন না । ধিনর়ও 

আনন্দমোহনের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। 

আনন্দমমোহনের পিতা তীস্ষ বুদ্ধি 

ও কা্ধযদক্ষ পুরুষ ছিগেন | তিনি 

প্রভূত ধনসঞ্চর করিদাছিলেন। কিন্ত, 

দুর্ভাগ্য ক্রমে পুত্রগণের অপ্রাপ্ত বন্ধসেই 

দেহত্যাগ করেন । ব্ষিন্ন বম্পান্ত রক্ষা 

ও সন্তানগণের শিক্ষীর ভার মাতা 

উমাকিশোরীর উপর পতিত ভন । এই 

মহীর়দী মহিলা অপাধারণ বুদ্ধিমতা, দৃঢ় 
চিন্ত। ও ধার্মিক। নারী ছিলেন। স্বকীয় 
বিশ্বাসানুরূপ ধন্দীচরণে তাহ!র. আবি- 

চলিত অনুরধগ ও নিষ্ঠ। ছিল | ধর্ম 

মতে পুত্রের ভিন্ন মত অবলম্বন কারিলেও 

তিনি তীহাঁদের স্বাধীন চিন্তার পথে 

অন্তরান্ন হন নাই । তাহার সমক্ষে কেহ 

পুত্রগণকে বিধন্ধমী বলিয়। উল্লেথ 

করিলে তেজের মহিত তাহার প্রতিবাঁদ 

করিয়া! বলিতেন যে, তাহার গুতের 

ঈশ্বরপূজক ও ধর্মননিষ্ঠ | তাহার 
মাতার ধশ্ন অনুসরণ করে না 

ভারতীয়-এতিহাদিক আলিন্দর্ 

বলিয়াই,বিধর্মী হইতে পারে ন1। তিনি 
পুত্রদের সর্বদাই ধর্দে নিষ্ঠা'ও দেবতায় 
ভক্তি রাখিয়া সকল কাঁজ করিতে 

নলিতেন। মৃত্যু ১৯২৮ খ্রীঃ অন্ব। 

আনন্দরঙ্গ পিলে _ তিনি ১৭০৯ 
শ্রী: অবে মাদ্রাজ সহরের উপকণ্ে 

পেরম্বোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

পিতার লাম তিরবেষ্কট পিলে। 

(তনি একজন বি।শষ্ট বাবসায়ী ছিলেন। 
বোথাই নগরে ১৮৬৯ হ্বীঃ অন্দে তিনি 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয় 

উইল্নন্ কলেজ হইতে বি, এ, পশি 
করেন। তৎপর এর কলেজের স্কুল 

বিভাগে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। 
পরে ১৮৭৩--১৮৭৭ শ্রী: অন্ধ পর্য্্ত 

হোলকাররাজোর দেওয়ান স্যর তাঞ্জোর 

নাধব রাওয়ের আহ্বানে ইন্দোরের 

হায়াধাশের (প্রধান বিচারপতি ১ পদ 

গ্রহণ করেন। বরোদ। রাজ্য তাহার 

শেষ কর্মস্থল ছিল। তথায় নানা বিভাগে 

কাধ্য করিয়া অবশেষে প্রধান বিচার- 

পতির পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ খ্রীঃ 

অব্দেতিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি 

বরোদা রাজ্যের আদালতে গুজরাটা 

ভাষার পরিবর্তে মারাঠী ভাষার প্রচলন 

করেন। তাহার আন্বকুল্যে ও উৎ- 

সাহে অনেকে মারাঠী ভাষায় পুস্তক 

রচনা করিয়াছিলেন । তাহার রচিত 

হিম্মত বাহাছুর” নাটক, সেক্সপিয়ায়ের 

হাামলেটের অঙ্ুবাদ ও 'উগ্খচী জবানী' 



8.1 

আনন্দরাও 

নামক পুস্তক কর্ণেল মেজার টেলারের' 

ইংরাজীর অনুবাদ । মারাঠী ভাষায় 

রচিত এই গ্রস্থদধর বিশেষ সমাদৃত হইয়া- 
[ছল। আত্মীয়ের অনুরোধে তিরুবেঙ্কট 

পিলে পাণচেগীতে যাইরা বাস করেন। 

এখালেই তাহার উন্নতির সুত্রপাত 

হয়| ১৭৬২ গ্রীঃ অবে তিনি পরলোক 

গমন করেন। তদানীন্তন ফরাসী 

গভর্ণর আনন্দরঙ্গ পিলেকে তাহার 

পিতার স্থানে দৌভাঁষীর কার্যে মিযুক্ত 
করেন। ১৭৪২ খ্রীঃ অবে তুললে (1. 

( 1)9]195 ) ফরাসী অধিকৃত ভারতের 

গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া! আসেন আনন্দর্ 

পিলে তাহার অতি প্রিরপাত্র ছিলেন । 

তিনি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে 

আরোহণ করিয়া অধিকতর সম্মান 

ণাভের অধিকারী হন। ১৭৬১ ্ীঃ 

জন্দেতিনি পরলোক এমন করেন। 

তাহার [লখিত “দৈনন্দিন লিপি লামা? 

প্রতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। 

আনন্দ রাও সখারাম বর্বে মহা- 
রাষ্ট্রের দক্ষণ কোস্কনের অথনী নামক 

একটা ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮৪৪ খ্রীঃ অবে 

তাহার জন্ম হয়। বাঁল্যকালে দরিদ্র 

পিতার গৃহে কষ্ট স্বীকার করিয়া শিক্ষা 

লাভ করেন। পিতা সামান্ত বেতনের 

কর্মচারী ছিলেন। 

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন-তিনি 
আসাম প্রদেশের গৌহাটাতে ১৮৩৭ 

গ্রীঃ অব জন্মগ্রহণ করেন এবং আপাঁম- 

জীবনী-কোঁষ ১৮৬ 

বাঁসীদের মধ্যে সব্ধপ্রথম পাশ্চাত্য 

শিক্ষা লাভ করেন । তিনি কয়েক 

বংসর কলিকাতায় হিন্দুকলেজে অধ্য- 
রন করিয়া! শিক্ষা সমাঁপনান্তে স্বদেশে 

প্রত্যাবর্তন করেন এবং ডেপুটি কমি- 

শনারের পদে নিযুক্ত হন। ইংরাজী, 

আসামী এবং বাঙ্গাল ভাষার তিনি 

পিত। হাল্রাঁম ঢেকিয়াল ফুকনের 

ম্ঠার়ই সুপগ্ডিত ছিলেন। তিনি একাধারে 

সাহিত্যসেবী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন । 

আসামের স্কুল ও আদালতে পুর্বে বঙ্গ- 

ভাষা প্রচলিত ছিল। আননারামের 

উদ্বেগে উভয় স্থানেই বঙ্গভাষার * রি- 

বর্ভে আপামী ভাষ। প্রচলিত হয়। 

ভিনি বু আপামী গ্রন্থ ও প্রবগ্ধ রচনা 

কারন] অসমীয়া সাহিত্যকে উন্নত 

করিয়া গ্য়াছেন। তাহার রচিত 

'আইন ও বাবস্থা? লামক বাঙ্গাল! গ্রন্থঃ 

বঙ্গদেশে চলিত শান্তর, ইংলত্ীর আইন 

গতর্ণমেণ্টের বিভিন্ন আইন ও সার্- 

কুলার এবং আদালতের নাজিরের 

সারাংশ সংগ্রহ আছে। 

অব মাত্র ২৯ বৎসর বয়মে এই 

অপাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি পর- 

লোক গমন করেন। বঙ্গদেশের মহান! 

রাজ। রামমোহল রায়ের ন্যার আসাম 

প্রদেশে আননরাম কুকন অসাধারণ , 

ব্যক্তি বলিয়! পুঁজিত হইয়। থাঁকেন। 

আনন্দরাম চক্রবন্তী-_শ্রীহটের অন্ত- 
গত ছাতক নিবানী আনন্দরাম চক্রবর্তী 

১৮৫৯ খ্রীঃ 



১৮৭ 

আনন্দী কবি নামেও খ্যাত। সম্ভবতঃ 
'তিনি ১৭৭০ শ্রী; অব জন্মগ্রহণ করেন 

এবং ১৮৪০ খ্রীঃ অর্ধ পরলোক গখন 

করেন । তাহার রচিত প্রসিদ্ধ 'পদ্ম- 

পুরাণ, গ্রন্থ এখনও ছাতক, ছুলালী 

প্রভৃতি স্থানে পঠিত হইয়া থাকে । 

ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহার 

ভাষ! প্রাঞ্জন ও মধুর | 

আনন্দরাম বড়ুয়া--১৮৫ ০ খ্রীঃ অন্দে 

জ্যৈষ্ঠ মাসে আসাম প্রদেশের গৌহাটাতে 

ইহার জন্ম হয়। পিতার নাম গর্থরার 

বড়ুয়া, মাতা দুলভেম্বরী। ইনি জমি- 

দার বংশসম্তৃত ছিলেন। বাল্যকালে 

তিনি গৌহাটাতে পাঠ সমাপ্ত করিগ়া 

কলিকাত। প্রেসিডেন্সি কছেজ হইতে 

বি, এ, পাঁশ করেন। ১৮৬৭৯ সালে 

রাজকীয় বৃত্তি ও .“গিলক্রইষ্৮” বৃত্তি 

লইয়া! বিলাত গমন করেন । তিন 

বংসর কাল তথাঁর থাকিয়া, মিভিল 

সার্ভিস ও বারিষ্টারা পরীক্গোত্তীর্ণ হইয়। 

১৮৭২ খ্রাঃ অন্দে ভারতে প্রত্যাগমণ 

করেন। তিনি ভারতীয় মিভিলিরান- 

দের মধ্যে পঞ্চম | পিভিলসাঙিস্ 

পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে ২র স্থান 

অধিকার করেন | বঙ্গের নুসন্তান 

আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 

পাধ্যায়, রমেশচন্ত্র দত্ত, বিহারীলাল 

গুপ্ত প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিলাতে 

আনন্দরামের মহপাঠী ছিলেন! বিলাতে 

অবস্থান কালে তিনি ফরাসী ভাষ৷ 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক আনন্দরাম 

এরূপ* উৎকৃষ্ট ভাবে শিক্ষা করিয়া- 

ছিলেন যে, ফরাসী ভাষায় কথোপকথন 

কালে তীহাঁর স্থললিত উচ্চারণে সকলে 
বিশ্মিত হইত | কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- 

লয়ে সংস্কৃতে বিশেষ পরীক্ষা দিয়া ছুই 

হাজার টাক! পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি 

প্রথমে আসামে পরে বঙ্গদেশের নানা- 

স্থানে উচ্চপদের রাজ কাধ্য করিয়। 

জিল! ম্যাজিষ্রেটের পদ লাভ করেন। 

দ্াগীত্বপুর্ণ রাজকীয় উচ্চপদে থাকিয়াও 

তিনি সাঁহত্যসেবায় নিরত থাকিতেন। 

বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচন। করিয়! তিনি ষশস্থী 

হইয়াছেন। তাহার ইংরাজী হইতে 

সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থথানি অত্যধিক 

প্রমিদ্ধি লাভ করিয়।ছে | এই প্রতিভা- 

শালা স্বনামধন্য পুরুষ মাত্র চল্লিশ বংসর 

বয়মে পক্ষাঘাত রোগে ১৮৮৯ হ্রীঃ অন্দে 

জান্ুুযানী মাসে পরলোক গমন করেন। 

আজীবন কৌমার্ধ্য ব্রতাবলম্বন করিয় 

সাহিত্যচচ্চায় জীবন কাঁটাইয়াছেন | 

বিবাহের প্রসঙ্গ উতাপিত হইলে, তাহার 

পুস্তকাগারের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ 

করিয়া বুলিতেন এই আমার ভার্যা। 

আনন্দরাম রায় ( রাজ। )-তিনি 

রাজনাহীর অন্তর্গত পুঁছীয়ার রাজা 

নীলাম্বর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র । পিতার 

জীবিতকালেই তিনি দিলীর সম্রাট 

হইতে রাজ! উপাধি প্রাপ্ত হন । 
নীলাম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রতিকান্ত কোনও 

অশ্রিয় কাঁধ্য করিয়া বাজ লাভে 



আনন্দরাম 

বঞ্চিত হন। আনন্দরামই সমস্ত রাজ্য 

লাভ করেন । বৎসাচাধ্য দেখ। 

আনন্দরাম লাল।-শ্রুহট্র সহরবাসী 

আননারাম লালা সাঁহুকুলসন্তৃত ছিলেন। 
তাহারই সময়ে দশশাল1 বন্দোবস্ত 

আরন্ত হন এবং তিনিই সেই দায়িত্ব 
পুর্ণ কাঁধে রত ছিলেন । ইংরেজ 

আমলের প্রথমে তিনি শীহট্ের কার্ধ্য 

কারকের সহকাঁণী ছিলেন। লাল! 

এই সমস্ত কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিরাও 

সঙ্গীত রচনা! করিতেন । €দশের বড় 

বড় জমিদার লালার অনুগত িলেন। 

তিনি অতিশয় ধর্মপরারণ ছিলেন । 

রাধার বিষয়ক সঙ্গীত রচনা কিয় 

ন্তিনি ভক্তির পারচয় দিয়াছেন। 

আনন্দরাম শুকুল_ নাটোরের রাজ। 

রঘুনন্দনের অন্ততন সেনাপতি । এক- 

বার ভাঁভুড়ীয়ার রাঁজ। রূপেন্ত্র নানা 
য়ণের সহিত রাজ রঘুনন্দনের ঘোরতর 

যুদ্ধ হইরাছিল। এই যুদ্ধে আনন্দরাম 
বিশেষ বীরত্ব দেখা ইম্াছিলেন। 

আনন্দরায় মধী-_তিনি হ্রীঃ ষোড়শ 
শতাঁবীতে অগ্পয় দীক্ষিতের সময়ে বর্ত- 

মান ছিলেন | এ্বিগ্ভাপরিণয়” ও 

*জীবানন্দ* নামক গ্রন্থদ্য় তাহারই 

রচিত। 

আনন্দলাল রায় চৌধুরী_ইনি 
থুলন! জিলার টাকীর জমিদার বংশীর। 

ইহাদের পদবী বন্গু। সিপাহী বিদ্রো- 

হের প্রাক্কালে তিনি জল পথে নৌক! 

জীবনী-কোৰ ১৮৮ 

যোগে পশ্চিম দেশে গিয়াছিলেন । 

কিয়দ্িন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাস 

করিয়া পরে অযৌধ্যাপ্রবাসী হন । 

বিদ্রোহীদের ভয়ে ইংরাজ ও বাঙ্গালীগণ 
চতুর্দিকে যখন পলায়ন করিতে আরম্ত 
করিতে থাকে তখন আনন্কৃষ্ কান- 

পুরে উপস্থিত হন । সেখানে তাহার 

পূর্ব পরিচিত প্রসিদ্ধ ডাক্তার চণ্তীচর্ণ 

ঘোঁষের সহিত সান্ষীৎ হইলে উভরে 

লক্ষৌএ আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস 

করিতে থাকেন । তখন উক্ত অঞ্চলে 

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষ বিস্ৃত হয় লাই। 

স্থানীর লোকদের মধ্যে রাজ। ও জ.ম- 

দারগণের অনুকরণে কেবল অপার 

আমোদ প্রমোদের প্রাবল্য লক্ষিত 

হইত। আনন্দকৃষ্ণ ও অপর কয়জন: 
বাঙ্গালার সংশ্রবে আসিয়। বিলাসী 

জমিদারবর্গ 'ও জনসাধারণের মতিগতি 

অতি অভীবনীয়রূপে পরিবন্তিত হুইয় 

বার। অযোধ্যা প্রদেশের জমিদারবর্ণ 

সুশিক্ষার জন্য আননকৃষ্ণের নিকট 

বিশেষ ধণী 1 রাজপুরুষগণের নিকটেও 

আনন্দকৃঞ্ণ এ বিষয়ে বহুলরূপে প্রশংস৷ 

লীভ করিয়াছিলেন । তিনি কিয়ৎ 

কাল ভিঙ্গরা রাজের প্রাইভেট সেব্রে- 
টারীপন কাঁজ করেন এবং পরে দেওয়ান 

রণবিজয় বাহাদুরের কুছুয়। তাঁলুকের 

প্রধান কর্মচারী ছিলেন | ইংরাজী 
সাহিত্যে তাহার প্রগাঢ় অন্রাগ ও 

অধিকার ছিল । লক্ষৌএর নবাবের 



১৮৯ 

চৌলক্ষি মহল নামক বৃহৎ অট্রালিক! 
তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন । 

আনন্দ শ্রাবক--তিনি জৈন পুরাণ 

মতে, পেড়াল নামক য& ভাবী তীর্স্কর 

হইবেন । অমর (২১ ভাবী তীর্থ- 

স্কর) দেখ । 
আনন্দ সিদ্ধ_ একজন বিখ্যাত আুং 
ব্ব্দ শীস্ত্রবেন। । তিনি 'আনন্দ- 

মালিকা যোগশীস্ত্ নামে আমঘুর্কে 
গ্রন্থ রচনা করেন। 

আনন্দ জুরী_ জৈন ধন্মাচ।ধ্য মতেন্্ 
সরীর শিষ্য জাঁনন্দ সথগী ৪ অমরমন্দ্ 

স্ররী বিখাত দার্শনিক পওিত ছিলেন। 

আনন্দান্ুভব -একছন 

শান্্রবেতা | তিনি রস 

একখানি গ্রন্থ রচন। করেন । 

আনন্দীবাই কজোশী _ বোন্বাই 
প্রদেশের কল্যাণ নগরে ইহার জন্ম 

হয়| ইহ র পিতার নাম গণপত রাও 

অমৃতেশ্বর জোশী। ইহার পিতৃদত্ত নান 

যমুনা! । বাল্যাবস্থায় তিনি সংস্কৃত শিক্দা 

করেন । ১৮৭৪ শ্রী;ঃ গোপালধিনীরক 

জোশীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

তংপর আনন্দীবাই চিকিৎস! বিদ্য। শিক্ষ। 

করেন এবং ১৮৮৩ শ্রীঃ অন্দে একাকী 

ইংলও ও আমেরিক। গমন করেন। 
১৮৮৬ শ্রীঃ অন্দে ফিলাডেলফিয়। নগরে 

চিকিৎস! বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত এবং 

উপাধি গ্রহণ পূর্বক ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন | এখানে তিনি কোল্হাপুর 

নামে 

ভারতীয়-এঁভিহাঁজিক আনন্দীরাম 

এলবার্ট এডওয়ার্ড ইণনপাতালের স্ত্রী 

বিভাগের চিকিৎসকন্ধপে কার্ধা করেন। 

১৮৮৭ শ্ীঃ অব ২৭শে মে বক্ষ্মঠরোগে 

তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার চিতাভন্ম 

আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া তথায় 

প্রোথিত হয় । 

আনন্দীরাম রায়_তিনি তাহির 
পুরের বাঁজা কংসনারায়ণের শেষ বংশ- 

ধর রাজ। ন্রেন্র নারারণের একমাত্র 

কন্ঠ। উমাঁদেবীকে বিবাহ কবিয়া 

তাহিরপুর রাজ্য লাভ করেন। বর্তমান 
তাহিরপুর রাজবংশ তাহার অনুজ 

বিনোদ কায়ের বংশধর । 

আনর খ'- খুলনা গ্রিলাঁর প্রসিদ্ধ 
দরবেশ খাজাহান আলার সঙ্গে ধন্ম- 
প্রচারার্থ তিনি খুলন! জিলার আগমন 

করেন! তিনিও একজন বিখ্যাত ফকির 

ছিলেন। বাগেরহাটের নিকটবস্তী 
বাগমার। গ্রামে আনর থা নামীয় দীঘি 

ও মস্ছিদ এখনও বর্তমান আছে। 

আনার কালী -_ অন্তনাম নাদিরা 

বেগম 1 তিনি সআরাট জাহাঙ্গীরের সময়ে 

জীবিত। ছিলেন | তাহাকে উপলক্ষ 

করিয়। নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে, 

কাহারও মতে তিনি একজন রাঁজ- 

কুমারী ছিলেন, আবার'কেহ কেহ বলেন 

তিনি একজন পরিচারিক। মাত্র ছিলেন । 
স্ডিনি যে একজন পরম। সুন্দরী ছিলেন, 
এবং কোন রাজকুমার তাহার রূপে 

মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাতে ননেঁহ নাই। 



জনাসহিদ 

স্থানে এখনও তাহার সমাধি আছে। 

আনাসহিদ, পীর--বীরভূমের রামপুর 
হাট মহকুমার অন্তর্গত নলহ।টা নামক 

স্থানে পাহাড়ের উপরে পাব্বতী বেবীর 

মন্দিরের অনতিদূরে আন।সহিদ পীরের 

সমাধি বর্তমান আছে। বার হাঙ্গা- 
মার সময়ে গীর সাহেব তাহাদের 

বিপক্ষে যুদ্ধ কগির! প্রাণত্যাগ করিরা- 

ছিলেন বলিয়। প্রবাদ আছে। 

আনিসি শামুনু__ অন্তনাম মুল কুলি 
বেগ। ধুবরাজ ইব্রাহিম মির্জার তিনি 

বন্ধু ও সহচর ছিলেন। যখন আবছুল 

খ। উজবেগ হিরাতনগর আঁধকার 

করেন তখন তিনি এই ঘোষণ। প্রচার 

করেন যে, কবি আনিসকে কেহ অপ- 

মান অথব। অলম্মান করিতে পা্দিবে 

না। প্রত্যুত তীহার প্রতি সমুচিত 

সমাদর প্রদর্শন করিতে হইবে । তিনি 

ভারতে আগমন করিয়াই পঞ্চাশ হাজার 

টাক] বৃত্তি ও বিস্তৃত জারগীর প্রাপ্ত 

হন। বুর্হানপুরে ১৬০৫ শ্রীঃ অব্দে 

(হিঃ ১০১৪) তাহার মৃত্যু হয়। 

আনোয়ার উদ্দিন খ।__তিনি কর্ণা 
টের নবাব সফ্দর আলীর হতার পরে 

হায়দরাবাদের নিজাম কর্তৃক কর্ণাটের 

নবাবের পদে অভিষিক্ত হুইয়াছিল্নে। 

কিন্তু কর্ণাটের পূর্ববর্তী নবাব দোস্ত- 
আনীর জামাত। টাদসাহেব, ফরাসীর 

সেনাপতি মার্কুইল ডি বুণী কেঞ্টেনোর 

জীবনীকোব 

লাহোর নগরে আনার কালী নামক । 

১৯৩ 

সাহায্যে তাহাকে পরাঞ্জিত ও নিহত 

করিপ্া! কর্ণাটের নবাব হন। টাঁদ- 

সাহেব দেখ। 

আনোয়ার উদ্দিন খঁ। __ কর্ণাটের 
নবাব। তিনি প্রথমে দিল্লীর সম্রাটের 

অধীনে কোরা৷ জাহানাবাদের শান 
কর্ত। নিযুক্ত হইরাঁছিলেন | কিন্তু 

রাঁজন্ব আদার করিতে অসমর্থ হইয় 

শথ। হইতে পলার়নপুর্ধীক আহম্মদাবাদে 

গাজিউদ্দিন খার শরণাপন্ন হন | 

গাজিউদ্দিন খা তাহাকে স্ুরাট নগবের 

শাননকঞ্ডার পদে নিধুক্ত করেন | 

গাজিউদ্দিনের শুভ্র পরে তাহ ব 

কনিঠ পুঞ্জ করুক তিনি কর্ণাটের 

নবাবের পদে অভিষিক্ত হন। এই 

প্রদেশ ১৭২৫ হইতে ১৭৪১ খ্রীঃ অব 

পর্যন্ত তাহার শাসনাধীনে ছিল । 

নিজাম উল্-মুল্কের পৌত্র নজঃফরের 

সাহত বুদ্ধ করিতে যাইরা তিনি 

১০৭ বংমর বরমে নিহত এবং তাহার 

জ্যেষ্ঠ পুত্র বন্দী হন। দ্বিতীয় পুত্র 
মোহীাম্ম আলী ত্রিচিনপল্লাতে পলায়ন 

করিয়া ইংরেজদের শরণাপন্ন হন | 

১৭৫০ খ্রীঃ অন্যে নবাৰ লাসির জঙ্গ 

মোহাম্মদ আলীকেই কর্ণাটের নবাব 

পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

আনোয়ার খণ -- শ্রীহট্রের অন্তর্গত 

বাণিয়াচঙ্গের প্রথম মুনলমান অধিপতি 

হুবির খার পৌত্র ও মজলিস আলম্ 
খাঁর পুত্র। এই সমগ্কে লাউর বাজ্যও 



১৯১ 

তাহাদের অধীন ছিল। পার্বত্য খাসিয়৷ ৷ আন্সারী জাতীয়তা বাদী মুমলমান 
জাতির। লাউর আক্রমণ করিয়া এক- 

বারে ধ্বংস করে । তাহাঁরই সময়ে 

১৭২২ শ্রীঃ অন্দে নবাব মুর্শিদ-কুলী খঁ। 

রাজস্বের নুতন বন্দোবস্ত করেন | 

তৎকাঁলে বাণিয়়াচঙ্গের অধিপতি, 

স্বাধীন লাউর রাজ্য ছাড়! বা।ণমবাচঙগের 

অন্তর্গত অনেকগুলি পরগণার মালিক 

বলিয়াও তিনি সাৰ্যস্ত হন এবং তাহাই 

জোজরই তালুক নামে খ্যাত হয়। 
আনোননার খ। তদবধি দেওনান উপাধি 

লাভ করেন | তাহার বংশধরের। 

এখনও সেই উপাধ ধারণ করিয়া 

থাকেন। আনোগ়ার খার, দেওয়ান 

আহমদ খ।, আমুদ খ! ও হবিপ খা 

(২য়) নামে তিন পুত্র ছিল। 

আনোয়ার সাহেব--একজন মুপল- 

মান সাধু। গ্রঙিহাপিক ইলাঁহি বক্সের 

গ্রন্থে বণিত আছে, পুরাতন মালদহের 

একাংশের নাম "শিরবরা” । মুসলমান 

সাধু নুর কুতবের পুত্র হঞ্জতত আনো।- 

যার সাহেব গৌড়াধিপতি গণেশের 
আদেশে স্থুবর্ণগ্রামে নিহত হইলে, 

তাহার দেহ বিচাত মস্তক এই শিরবগী 
নামক স্থানে সমাহিত হইয়াছিল। 

তজ্জন্য ইহা! একটি তীর্থ মধ্যে পরি- 

গণিত । কাটরার উত্তরে বাজপথের 

পশ্চিম পার্খে অগ্তাঁপি এই সমাধি দৃষ্ট 

হয়) স্থানীয় লোকের! ইহাকে নাপ- 

দহের পীরের আস্তানা বলিয়। থাকে । 

রাজনৈতিক নেতা । তাহার সম্পূর্ণ 
নাম মুক্তার আহাম্মদ আন্পারী। তিনি 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এক চিকিৎনক 

ংশে ১৮৮০ শ্রী; অন জন্মগ্রহণ করেন। 

বি-এউপাপি লাভ করিয়া তিনি 

চিকিৎম৷ শান্তর অধায়ন কারপার জন্ত 

ইংলগ্ডে গমন করেন । তথায় দীর্ঘকাল 

থাকিয়া একাধিক স্থান হইতে উচ্চ 

উপা।ধ লাঁভ করিনা, অধ্যয়ন সমাপন 

করেন। তাহার পরেও কতিপয় বখসর 

ইংলগ্ডের নানা হাসপাতালের চিকিৎসক 

রীপে কার্ধ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন 

করেন এবং অন্নদিনের মধ্যে সুচিকিৎ- 

সকর্ূপে খ্যাতি লাভ করেন। রাজ- 

চিকিৎসকরূপে তিনি রামপুর, ভূপাঁল, 

আলোার প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য হইতে 

বৃত্তি লা করিতেন । গুস্ত ব্যক্তিদদিগকে 

অনেক স্থলেই বিনা! পারিশ্রমিকে 

চিকিৎসা করিতেন? এমন কি নিজের 

বাটীতে থাকিবার ব্যনস্থ! করিয়া দিয়াও 

চিকিৎল] করিতেন । ১৯১২-১৩ খ্রীঃ 

অনে বলকান যুদ্ধের সময়ে তিনি 

আহতদের সেব। কারবার জন্ত আরও 

কতিপয় চিকিৎসককে লইয়া তুরস্কে 

গমন করেন। চান যুদ্ধেও সেইরূপ 

যাইবার জন্য চেষ্টা করেন | কিন্ত 

ইংরেজ সরকারের অনুমতি পান নাই। 

পরবর্তী কালে রাজনৈতিক নেতারূপেই 

সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯১৭- 



আপদেব 

১৯১৮ ঘ্রীঃ অবে শ্রীযুক্ত এনি বেমাস্ত 
প্রমুখ প্রবন্তিত “হোঁমরূল” আন্দোলনে 

যোগ দেন। তখন হইতে মৃত্যুকল 
পর্ষাস্ত খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে ভারতের গর্ব 

গ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত 

ছিলেন। তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদফরিক- 

তাঁর অতিশর বিরোধী ছিলেন। তাহা 

সত্বেও মুললমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও 

হার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি 

মুননিম-লিগের একজন প্রধাঁন সম্য 

ছিলেন | ১৯২ থ্রীঃ অবে তিনি 

মুসলিম-লিগের সভাপতি হন ১৯২০ 

খ্রীঃ অব্ধ হইতে খেলাফত ও অসহযোগ 

আন্দোলনে বিশেষ উৎসাহের সহিত 

যোগ দেন। ১৯১৭ গ্রাঃ অন্দে মাদ্রাজে 

কংগ্রেসের যে অধিবেশন হর, তিনি 

তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন । 

তৎ পরবত্মর কলিকাতায় সর্বদল- 

সম্মেলনের9ও সভাপতি হ্ইয়াছিলেন। 

১৯৩০ খ্রীঃ অব্বে অসহঘোগ আন্দো- 

লনের সময়ে কংগ্রেস বে-আহান 

প্রতিষ্ঠান বলির! ঘোষিত হয় | এ 

বৎদরই আগষ্ট মাঁসে দিল্লীতে তাহার 

ভবনে কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতির 

(007701698 ডা 0:00 00)0716600) 

এক অধিবেশন হইতেছিল । তখন 

ডাঃ আন্ষারী, পণ্ডিত মদনমোহন 
মালবীয় ও আরও অনেক অনেক 

রাঁজনৈতিক নেতা গ্রেপ্তার হন এবং 

পরদিন বিচারে তাহার প্রতি ছয় মান 

জীবনী-কোব ১৯২, 

কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ঢুই বৎসর 

পরে পণ্ডিত রাঁজেন্দ্রগ্রসাদের পর 

তিনি কংগ্রেমের সভাপতি নির্বা।চত 

হন। কগগ্রেন তখনও বে-মাইনি 

প্রতিষ্ঠান বলিয়। ঘোষিত ছিল । 

তৎফলে আন্সারী পুনরার কারাদণ্ড 
ভোগ করেন। তাহারই বিশেষ চেষ্টায় 

১৯৩৩ শ্রী; অব্ে কংগ্রেম পার্লামেন্টারী 
বোর্ড গঠিত হর এবং তিনি উহার প্রথম 

সভাপতি ছিলেন । ১৯২৫ খ্রীঃ অবে 

স্বাস্থ্য ভগ্র হওয়ায় তিনি প্রতাক্ষ ভাবে 

রাজনৈতিক আন্দোলন ইইতে অবদর 

গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ শ্রী; অন্যের মে 

মানে মুদৌরা হইতে দিল্লী গ্মনকাঁলে 

পথিমধো ট্রেনে তীহার মৃত্যু হয়! 

আপদেব -মনন্তদেবের পুত্র আপদেব 

মীমাংসা শাস্থ্ে বিখাত পণ্ডিত ছিলেন। 

“মীমীংসান্তায় প্রকাশ ও আদানন্দের 

বেদান্তনারের উপর “বান বোধিনী, 

নামী টাক! ইহার রচিত | 

আপত্তম্ব- দার্িণত্যের অন্ধ রাজ্য 

রুষ্ণানদীর শিকটে সংহিত/কাঁর আপ- 

স্তম্ব বাদ করিতেন। আমরা ধর্ম 

সুত্রকার, করন্থত্রকার এবং নংহিত।- 

কার) এই তিন জন আপস্তম্বের নাম 

প্রাপ্ত হই। এই তিনজন একই ব্যক্তি 

কিন] ইহ] বিবেচ্য । মহর্ষি আপন্তগ্ 

শ্রেতন্থত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 

ইহাঁর অনেক টাকাঁও হইয়াছে । এই 

সুত্র শুনব নামে খ্যাত। প্রাচীন হিন্দুদের 



১৯৩ 

জ্যামিতিজ্ঞান এই শুনব সুত্রেই সংগৃহীত 

আছে। জ্যামিতি শাস্ত্রের প্রাচীনতম 

হিন্দু নাম শুহব। 
আপীশালী - বোপদেবের ও 
পাণিনির পূর্ববর্তী 'একজন শাব্দিক 
পঙ্ডিত'। বোপদেব তাহার ধাতুপাঠে 

এবং পাণিনি তাহার হুত্রে তাহার 

উল্লেখ করিয়াছেন। | 

আপ্তাবদ্দিন_তিনি একজন কবি। 
তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 'জামিল 

দিলারাম”। এই কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় 

রচিত। এই কাব্যে হিন্দুপ্রভাব খুব 

বেশী পরিলক্ষিত হয়। অনুমান দেড়শত 

বৎসর পুর্বে ইহা! রচিত হইক্াছিল। 
আগ্পাজী গোপাল--তিনি একজন 
বিখ্য'ত মীরাঠা নৌসেনাপতি । তিনি 

প্রথম আংগ্রিয়ার ! 40100719, ) 

নৌবহরে চাকুরী করিতেন | এই 

খানেই তিনি লৌবিগ্ভা বিশেষ জ্ঞান 
লাভ করেশ। অতঃপর [তান গায়- 

কোয়ারের শৌবিভাগে প্রবেশ করেদ 

এবং অল্পদিনের মধোই বহু বাণিজ্য 
পোত লুন করিয়। বু অর্থ ও প্রচুর 
খ্যাতি লাভ করেন। ১৭৫০ গ্রীঃ অবে 

তিনি স্তুরাট গমনকারী একখান! 
এরণপোত আক্রমণ করেন ।' এই 
আক্রমণে তিনিই জয়লাভ করেন এবং 

বিজিত জাহাজখানি তিনি ধরিয়া 

আনিয়াছিলেন। ১৭৫১ ত্রীঃ অব্দের 
জানুয়ারী মাসে আগ্লাজী দশখানি 

২৫২৬ 

ভারতীয়-এতিহাজিক আগ্লাসাহেব 

রণপে।ত লইয়। সুরাটের নিকট পুনরায় 

একটী পর্ভ,গীজ বহর আক্রমণ করিয়া- 

ছিলেন। এবং আড়াই ঘণ্ট। বীরত্বের 
সহিত যুদ্ধ করির। তিনি শত্রহস্তে নিহত 

হন। তাহার সহধর্শিনী ্বামীর মুত- 

দেহের সহিত চিতাঁরোহণ করিয়। প্রাণ 

বিসঙ্জন করেন। 

আগ্পাজী গোবিন্দ, ইনামদার-- 

'মহাবাস্র প্রদেশে গোপীর্টাদ নাষে এক 

সন্গ্যাসী রাজার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ 

প্রচলিত আঁছে। তাহারই দুই একটা 

প্রবাদ অবলম্বন করিয়া, কয়েকখানি 

গ্রন্তও রচিত হইয়াছে । তন্ুধ্যে 

“গোপীট।দ” নাটকই সমধিক প্রসিদ্ধ । 

১৮৬৯ খ্রীঃ অন্দে আগ্লাজী গোবন্দ 

মহারাষ্ট্র ভাষায় উহা রচনা করেন । 

আগ্সা সাহেব-তিনি সেতারার ছত্র- 

পতি শিবাজীর বংশধর শেষ নরপতি । 

১৮০৯ খ্রীঃ অবে তাহার ভ্রাতার মৃত্যুর 

পরে তিনি সেতারার সিংহাসনে 

আরোহণ করেন। ১০৪৮ হী; অব তিনি 

অপুত্রক অবস্থার পরলোক গমন করিলে 

তাহার রজ্য ইংরাজ অধিকার ভুক্ত হয়। 

(২) নাগপুরের হৃতসর্বস্ব মহারাষ্টর- 

রাজ। ১৮২৭ খ্রীঃ অন্দে ইংরেজদের 

নিকট হইতে পলায়ন করিয়া তিনি 

লাহোরের রণজিৎ সিংহ ও অন্তান্ত দেশী 

বিদেশী নরপতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়। 

অকৃত কাধ্য হন। অবশেষে যোধপুরে 

আশ্রয় গ্রহণ করেন | যোধপুররান্ধ. 



আফজল আলি 

তাহাকে ক্ষমা করিয়া, তথায় থাকিতে 

অন্ভমতি দেন! ১৮৪০ থ্রী; অবে 

তথায় তাহার মৃত্যু হয়। 

আফজল আলি-জনৈক কবি। ইনি 

ট্টগ্রামবাণী বলিয়। অনুমান হয় | 

কৃষ্ণলীল! বিষয়ে ইহার রচিত অনেক 

পদ আছে। 

আফজল খা (১) তাহার প্রকৃত 

নাম মোল্লা! শুকুর উল্লা । তাহার পিতার 

নাম আবছুলহক। তিনি পারশ্তের 

অন্তর্গত মিরাজনগর হইতে ভার'তবর্ষে 

আগমন করেন এবং আবদুর বুহিম খা 

থান খানান কর্তৃক সম্রাট জাহাঙ্গীরের 

সহিত পরিচিত হইয়া, আমির শ্রেণীতে 

উন্নিত হন। আঁসফ খ। জাকর বেগের 

ভ্রাঙ্ত। ইরাদত খ। উজির পদ হইতে 

খ্চ্যিত হইলে আফজল খা! সেই পদে 
নিযুক্ত হন। করেক বর পরে তিশি 

সাত হাঞ্জার পদাতিক ৪ চার হাজার 

অশ্বারোহী সৈন্তের অধিনারকত্বে বরিত 

হন। সগ্ডতিবর্ষ বসে তিনি পরলোক 

গমন করেন। আগ্র। নগরে যমুনার 

বামপারে চিনিরোজ। নামক স্থানে 

তাহার সমীধি এখনও বিদ্যমান আছে । 

আফতাঁব--দিলীর সম্রাট শাহ আলমের 
কবিজন সলভ নাম। শাহ আলম দেখ। 

আফস। - শাহ "- কসিহু -- মির্জ। 

বেদিলের ছাত্র | তিনি উর্দূ ভাষায় 

একখানা কাবা গ্রন্থ রচন। করেন । 

জীবনী-কোষ 

তাহার জামীন হইলে ইংরেঞ্গ গভর্ণমেন্ট । 

১৯৪ 

১৭৭৮ শ্বীঃ অব (হিঃ ১১৯২) লক্ষৌ- 

নগরে তাহার মৃত্যু হয়। 

আফসোস-_অন্ত নাম মীর আলি। 

তাহার পিতার লাম নৈয়দ মোজাফর 

আলি খা । তিনি ইমাম জাফরের 

বংশধর । তাহার পিতামহের রাজ- 

কার্যযোপলক্ষে দিল্লীতে অবস্থানকালে 

তথার তাহার জন্ম হয়। তিনি 'আরদিশঃ 

নামক উর্দতে একথানি গ্রন্থ রচন। 

করেন। প্রথমে তিনি লক্ষৌনগরে 

আসফদৌল্লার পিতৃবা নবাব ইসাক খাঁর 

কন্ধচারী ছিলেন । পরে মির্জা জয়ান 

বক্তের এবং সর্বশেষে কলিকাঁত। 

ফোটউইলিয়ম কলেজের মুন্সী ছিলেন। 
কলিকাতায় আনিয়া তিনি আরও 

কয়েকথান। গ্রন্থ রচল। করেন। ১৮০৬ 

খ্রীঃ অন্যে কলিকাতা নগরেই তাহার 

মৃতু তয়। 

আবজাদি-_তাহার কবিজন স্ুলত 

নাম মীর মহম্মদ ইন্মাইল খ।। তিনি 

কর্ণাটের নবাঁৰ উমদত-উল-উমরার 

শিক্ষক ছিলেন । নবাব আনোয়ার খঁ। 

সম্বন্ধে আনোয়ার নাম। নামক গ্রপিদ্ধ 

মহাকাব্য লিখিয় উমদত খাঁর নিকট 

৬৭০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। 
১৭৬* শ্রী; অবে (১১৭৪ হিঃ) এই গ্রস্থ 

শেষ হয় | ১৭৭৪ গ্রীঃ অবে তির্নি 

ম।লিক-উস-সুআর! (রাজ কবি) উপাধি 

পইগ়াছিলেন। 

আবট্র-_মহামুনি জৈগীষবোর গুরু 



১৪৯৫ 

“যোগাভাস, নামক গ্রন্থে তাহার নামের 

উল্লেখ আছে। 

ঠগাবদর রহমান -_ তাহার জশাস্থান 
ঢাক! জিলার অন্তর্গত শরাফৎগঞ্জ। তিনি 

সালে “গমের দরিয়, নামে 

বাঙ্গাল। ভাষায় এক খানা গ্রন্থ বচন! 

করেন। | 

আবদর রহিম খাঁ, মিজ৭1 খান 
খানান-_ ইতিহাস |বখ্যাত বৈরাম 

খার পুত্র । তিনি সমাট পুত্র স্গুলতাঁন 

সেলিমের ( পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহ ) 
শিক্ষক ছিলেন। সম্াট আকবরের 

আদেশে তিনি বাবর আখ্যায়িকার 

ফার্সী অনুবাদ করেন। তিনি হিন্দি 

ভাষায় মনোহর কবিতা রচনা করিতে 

বিতেন। ভক্ত কৰি তুলমীদাসের 
সঠিত তাহার বিশেষ মিত্রতা ছিল। 

আবদী--কর্ণাটের ননাৰ আনোরাঁর 

আপীর প্রশংসা-পুর্ণ বাররস-প্রধান 

“আনোয়ার নামা” নানক গ্রন্থ প্রণরণ 

করিয়। তিনি পপ্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

এই গ্রন্থে ফরাসী ও ইংরেজদের সংঘর্ষের 

অনেক ঘটন। বর্ণিত আছে। 

আবদুর রজাক--তিনি পারস্ত রাজ 

কর্তক ১৪৪৩ ঘ্রীঃ অন্দে দক্ষিণ ভারতের 

বিজয়নগরে দূতরূপে (প্রেরিত. হন । 
“তিনি বিজয়নগরের সম্বন্ধে যাহ। বর্ণনা 

করিয়া গরিয্খছেন, তাহা হইতে বিজয়- 

শগরের সমৃদ্ধির বহুল পরিচয় পাঁওয়। 

যাগ । 

১২৪৩ 

ভারভীয়"এতিহাসিক আবদুর রহিম 

আবদুর রসিক, শেখ -_ একজন 
বিখ্যাত মৌলানা! ছিলেন এবং ওস্তাদ- 
উল-মুক্ধ মুল্ল। মোহাম্মদ আফদ্লের শিব্যু। 

তিনি পরম বিদ্বান্ ও ধার্মিক ছিলেন । 

একবার দিলীর সম্রাট শাজাহান তাহার 

দর্শন লাভের জন্য দূত প্রেরণ করেন । 

কিন্ত তিনি কিছুতেই রাজদর্শনে গমন 

করিতে সম্মত হন নাই। দিনের অর্থ 
ভাগ তিনি ছাত্রদিগের অধ্যাপন। কার্যে 
ও অপরু অদ্ধ ভাগ ধার্মিক লোকদের 

সহবাসে যাপন করিতেন এবং রাত্রিকাল 

ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় অতিবাহিত হইত। 

একদিন মোল্ল। আফজল তাঁহাকে 

“শারিফিয়া+ নামক স্বীয় রচিত একখান। 
গ্রন্থ দেন। তিনি শত দিনের মধ্যে 

তাহার এক ভাষ রচনা করিয়! স্বীয় 

গুরুকে উপহার প্রদান করেন। তাহার 

নিজ রচিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে 

“রাসিদিয়া+, 'জদ-উস-সলেকিন+, 

*শ(র-ই-আআার-অলখলাববত”, এবং 

“মকনম্দ-অত-তলিবিইন,) প্রধান । 

এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক গুলি উৎকুষ্ট 

গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়ছেন। হিঃ 

১০৮৩ সালের একদিন প্রাতঃকালের 

উপাসনা আরন্তের পূর্বে হঠাৎ প্রাণ- 
তাগ কবেন। 

আবদুর রহিম __ তাহার জন্মস্থান 

পূর্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত গলাচিপা 

.হুশেনপুর । তিনি বাংল। ১২৬৮ সালে 

“দিল-দিওয়ানাঃ নামে একখানা গ্রন্থ 



অবদ্ধুল আজিজ 

বাহংল। ভাষার রচন। করেন । ১২৯৯ 

সালে 'শেখ-ফরিদ” নামক তাহার অপর 

গ্রন্থ প্রকাশিত হয়| 

আবদুল আজিজ--তিনি 'তারিখ- 

ই-হুশেনী+ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
উহ] বিখ্যাত সদরউদ্দিন মোহাম্মদ 
হুশেনী গেমসুদর] রাজের জীবন চরিত। 

১৪৪৫ খ্রীঃ অবে এই গ্রন্থ আহাম্মদ শাহ 

বাহমনীর নাঁমে উৎসর্গ কর! হয় । (৯) 

তাহার বাসস্থান ফরিদপুর জিলার অন্ত- 

গত মূলফৎগঞ্জে ছিল। তিনি ১২১৮ 
সালে গঞ্জে মারফৎ+ নামে একখান! বই 
লিখিয়! ছিলেন। ১২৮৪ সালে তাহার 

অপর গ্রন্থ “সয়ফল মুল্লুক বদিওজ্জমাল, 

প্রকাশিত হয় । 

আবদুল আজিজ মৌলান! _দিল্লীর 
বিখ্যাত মৌলবী শাহ অলিউল্লার পুত্র। 

তিনি কুরাণের প্রসিদ্ধ ভাষ্য “তপসির 

ফাতুল আজিজ? রচনা করেন। এতদ- 

বাতীত তাহার অন্ঠান্থ অনেক গ্রস্থও 

আছে। ১৮২৪ খ্রীঃ অন্দে ইহার মৃত্যু হয়। 

আবদুল ওয়াজেদ -ফরিদপুর জিলাঁর 

পালং নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন । ১৩১৪ সালে তাহার রচিত 

“ফেসানাবেদার বখ.ত* ও “পরিমাঁহে- 
লাকা” নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। 

আবদুলওয়াহ্িদ--১৬৯৭ হীঃ অব 

দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গঙ্গীবের পৌত্র 

আজিম উস্মান বখন বাঙ্গালার নবাঁব 

ছইয়। আগমন করেন, তখন আবদুল 

জীবনী-কোব ১৯৬ 

ওয়াহিদ তাহার অন্ততম অশ্বারোহী 

সেনাপতি ছিলেন । নবাবের সহিত 

রাজস্ব সচীবের তেমন স্ভাব ছিল ন1। 

নবাঁব ষড়যন্ত্র করিকণ। রাঁজ ম্বসচীব মু্শিদ- 

কুলী থাঁকে বধ করিবার জন্ত আঁবছুল- 

ওয়াহিদকে নিযুক্ত করেন | কিন্তু 

তাহার প্রয়াস বার্থ হয়। ূর্শিদকুলী 

খ। আবছুলওয়াহিদকে প্রাপা বেতন 

প্রদানপুর্বক কর্মচ্যুত করেন। 

আবদুল ওয়াহিদ, মীর-অযোধার 
অন্তর্গত বিলগ্রামের অধিবাসী । ওয়াহিদ 

এবং জকি নামেও তিনি পরিচিত। তিনি 

ফার্শী এবং হিন্দির একজন শ্রেষ্ঠ কৰি। 

তাহার রচিত গ্রন্থ গন্ধ পদ্ভময় গশুকরি- 

স্তানই-খেয়াল” ইহাতে তিনি সকল 

প্রকাব মিষ্টবস্তর উল্লেখ করিয়াছেন ।' 
১৭২১ খ্রীঃ অন পাঞ্জাধের অন্তর্গত 

রুছুনের জমিদারের সঙ্গে বিবাদে তিনি 

নিহত হন। 

আবদুল ওয়াহিব-- একজন কবি। 
তাহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম জিল।। 

আবদুল ওয়াহিবঃ মুন্সী -- তিনি 

একজন গ্রন্থকার তাহার জন্মস্থান 

কলিকাতা । ১২৯৬ সালে 'আসরার 

সসালত” এবং ১২৮৭ সালে লাইলী 

মজনু, নামক তাহার রচিত গ্রন্থদঘয় 

প্রকাশিত হয়। ্ 

আবদুল করিম- বাঙ্গালার সুবেদার 
হুজাউদ্দিন নবাব আলীবদদিকে বিহা- 

রের শাসনকর্তার পদে নিধুক্ত করিয়া- 



১৯৭ 

ছিলেন । সেই সময়ে আবছুল করিম 

খ1 আলীবদ্দির অধীনে একজন সেনা- 

পতির পদে নিষুক্ত ছিলেন । আলীবর্দি 

তাহার সাহায্যে বিহারের বিদ্রোহী 

দমিদারদিগকে পরাজিত ও বশীভূত 

করেন। কিন্তুপরে তিনিই গোপনে 

আঁবছুল করিমকে হত্য। করিয়াছিলেন। 

আবছল করিমের ধর্মদ্রোহিতাই .এই 
শোচনীয় ঘটনার মূল কারণ। (২) 

তিনি বিঙ্গাপুরপতি আলী জাঁদিল শাহের 

একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন । 

শিবাজীর সেনাপতি প্রতাপ রাও গুজর 

পনহল দুর্গ আক্রমণ করিলে, তিনি বীর 

বিক্রমে তাহার প্রতিরোধ করেন । 

অবশেষে প্রতাপবাও তাহার হস্তে 

নিহত হন। তিনি জাতিতে আফগান 

ছিলেন। প্রথমে তিনি খা জাহান 

লোদীর অধীনে কাধ্যগ্রহণ করেন । 

তাহার পতনের পর তিনি বিজাপুরপতি 

আলী আদিল শাহের অধীনে কার্ধ্য 

গ্রহণ করেন । ১৯৬৭২ শ্রী; অন্দে আদল 

শাহের মৃত্যুর পরে সেকেন্দর আদিল 

শাহ রাজ। হন। এই সময়ে বিজাপুরের 
আবিমিনীর দেনাপতি খাবাম খঁ। ও 

আবহুল করিমের মধ্যে প্রাধান্য লইয়! 

খুব বিবাদ উপস্থিত হয় | ' আবদুল 

করিম প্রতারণাপুর্বক খাবাস খাঁকে 

নিহত করেন। এই আবছল কর্সিমকে 

ঘুষ দিয়া শিবাজী দাক্ষিণাত্য জয় 
করিয়াছিলেন । আবছল করিম ও 

ভারতীয়-এঁতিহাজিক আবদুল করিম 

দিলীর খ। উভয়ে গোলকুণ্ডা আক্রমণ 

করেন। কিন্তু তাহারা পরাজিত হন । 

আঁবছল সেই যুদ্ধে মৃত্যু মুখে পতিত 

হন । 

আবদুল করিম মুন্সী -_ তিনি 
ফাঁশীতে 'তারিখই-আহাঁম্মদ” নামক 

আহাম্মদ শাহ দুরাণী ও তাহার বংশধর- 

দের ইতিহাস রচনা করেন । মুলগ্রন্থ 
ফার্শীতে লিখোগ্রাফ হয়, পরে ১৮৭৫ 

শ্রী; আব্দে “ওয়াঁকত-ই-ছুরাণী” নামে 

ইহার এক উর্দু অন্থবাদ প্রকাশিত 

হয়। “মুহরব'ই-কাঁবুল ও কাঁন্দাহার” 
লামে তাহার আর একখান! বড় গ্রস্থও 

আছে। ইহাতে দোস্ত মোহাম্মদ খাঁর 

পুত্র আকবর খার বীরোচিত কাধ্যের 

বর্ণনা আছে । শিখ যুদ্ধ সম্বন্ধে 

“তাঁরিখই-পাঞ্জাববক “তহফত-নলিল 

আহ্বাব' নামক আর একখানা গ্রস্থও 

তিনি লিখিরাছেন। প্রার ৮* বসর 

হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 
আবদুল করিম, মৌলবী-_একজন 

্রন্থকার। তাহার জন্ম খান ফরিদপুর 

জিলার অন্তর্গত চরপিমুলিয়া | 

সালে তাহার রচিত “নি হতে করিম, 

নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 

সালে তাহার “ফজায়েলে হরমায়েল” 

১২৯৩ সালে 'ফজিলাতে হজ্ব+, ১৩০০ 

সালে “মকিদল খালায়েক এবং ১৩৯১ 

সালে 'মফিদল ইস্লাম” প্রকাশিত হয়। 

আবদুল করিম? হাজী-_বাঙ্গালার 

১৩০৬ 

১২৮৩ 
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পাঠান শাসনকর্তী আহাম্মদ শাহের 

সময়ে ( ১৪২৬ খ্রীঃ অব ) জৌনপুবের 

সুলতান ইব্রাহিম শ! বাঙ্গালা আক্রমণ 

পূর্বক, বু ধন রত্ব ও বু লোককে 

বন্দী করিয়া লইয়া! যান। আহাম্মদ 

শাহ, হিরাটনগরের অধিপতি তাইমুরের 

পুত্র শাহরুখের নিকট প্রতিকার প্রার্থী 

হন। সম্রাট শাহরু, হাজী আবছুল 

করিমকে জৌনপুরপতি ইব্রাহিমের 

নিকট প্রেরণ করিয়া, অবিলম্বে বন্দী- 

দিগকে মুক্তি দিতে আদেশ প্রদান 

করেন। সেই আদেশ প্রতিপালিত 

হইয়াছিল। 

আবদুলকাদি __ফাশী গ্রন্থকার | 
তিনি অযোধ্য। প্রদেশের অধিবাসী 

ছিলেন। তিনি “'জামি-উত-তোয়ারিখের; 

কোন কোন স্থান ফার্শীতে অন্রবাদ 

করেন। ইহ! একটা অপৃৰ্ব পুস্তক। 

ইহাতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে নমুৰর বিষয়, 

ভারতবর্ষের সমুদয় সাধু মহাপুরুষের 

জীবনী, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার 

বিষয় এবং বৌদ্ধদেবের জীবনী ধণিত 
আছে। 

আবদুলকার্দের-_-তিনি একজন গ্রন্থ- 

কার। মেদিনীপুর ক্িলায় তিনি জন্ম- 

গ্রহণ করেন। তাহার “বকার বাল৷ 

মাতম হুশেন' নামক একখানি গ্রন্থ 

১২৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। 

আবদুলকা দের, বদায়ুনী শেখ __ 
সম্রাট আকবরের সমসাময়িক একজন 

১৯৮ 

স্থবিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি বন্দ দুনের শেখ 

মোলুক শাহের পুত্র এবং নাগোরের 

শেখ মবারকের ছাত্র । তিনি যেমন 
আরবী ও ফার্শীতে তেমনি সংস্কতেও 

অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । সম্রাট 

আকবরের আদেশে তিনি রামীয়ণ 

প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ও আরবী 

জমি-উর-রসিদি প্রভৃতি গ্রন্থ ফাঁশীতে 

অনুবাদ করেন ! এই সকল 

কাজের জন্গ সম্রাট তাঁহাকে যথেষ্ট 

পুরস্বার প্রদান করিতেন। একবার 

তিনি সম্রাটের নিকট হইতে কে*নও 

কাজের ভন্ দেড়শত স্বর্ণ মুদ্র!, দখ 

সহত্র রৌপ্যমুদ্রাও নিস্কর ভূমিবৃ্তি প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন । সম্রাট তাহার প্রতি 

কারুণ্য প্রদর্শন করিতে কখনও কার্পণ্য 

করেন লাই । তৎসন্বেও তিনি সম্রাটের 

প্রতি প্রতিকূলভাব পোষণ করিতেন। 

তিনি ছিলেন অতিশয় গৌঁড়। মুসলমান 

স্থতরাঁং সম্রাটের উদার ধন্ম মত আদৌ 

তাহার মনোৌমত ছিল ন। | চাঁল্পশ 

বৎসর কাল তিনি শেখ মবারক, ফৈজা 

ও আবুল ফজলের সহিত একত্র বাস 

করিয়াও, তাহাদের সহিত শ্রীতিস্থত্রে 

মিলিত হইতে পারেন নাই। তাহার 
রচিত গ্রন্থের মধ্যে (১) প্রপিদ্ধ হাদিস 

গ্রন্থ সম্বন্ধে বহর-উল-অসমার, (২ 
নীতি ও ধর্ম সগ্বন্ধে সলঞ্জাত-উর-রসিদ, 

(৩) মুঘল রাজত্ব দন্মন্ধে মন্তখব-উত- 

তোয়ারিখ প্রভৃতি প্রধান। তন্মধ্যে 



১৯৯ 

এই নামে আরও কয়েক খানা ইতি- 

হাণ আছে বলির, তাহার রচিত 

গ্রন্থ তোয়ারিথ-ই-বদাধুনী নামে খ্যাত 

হইয়াছে । এই অপূর্ব গ্রন্থ চারি অংশে 

বিভক্ত । প্রথম অংশ গজনী বংশীয় 

রাজগণের, দ্বিতীয় দিলীর পাঠান 

রাজগণের, তৃতীঞ্জ বাঁবর ও হুমাধুনের 

এবং চতুর্থ আকবরের রাজত্ব কালের 

বিবরণ সংবলিত | শেষ অংশে 

আকবরের সমসাময়িক, ধার্মিক, 

দশ(নিকঃ কবি, চিকিৎসক ও অন্তান্ 

বিখাত ব্যক্তিদের খিবরণ প্রদত্ত হই- 

যাছে। তাহার গ্রন্থ সম্রাট আকবরের 

নিন্দা ও কুৎসায় পরিপুর্ণ হহলেও, 

তাহা হইতে আকবরের মহত্ব ফুটিয়। 

উঠিম্বাছে । বদাগ্ধুনীর ও সম্রাটের 
মৃত্যুর অনেক পরে এই গ্রন্থ প্রচারিত 

হইয়াছিল । ১৫৯৫ গ্রীঃ অন্দে তাহার 

জন্ম ভূমি বদাযুনে তিনি পরলোক 

গমন করেন। 

আবদুল কাদের বেদিল মিজ -_ 
বিখ্যাত কবি। তিনি সাধারণতঃ বেদিল 

অথবা মিজ 1 বেদিল নামেই বিখাত। 
তাতার জাতীয় বিরলাস বংশে তাহার 

জন্ম হয়| যৌবন কালে তিনি সম্রাট 
আওরঙ্গজীবের পুত্র আজমশাহের 

অধীনে কাধ্য গ্রহণ করেন । একদিন 

যুবরাজ তাহাকে নিজের প্রশংসা সুচক 

কবিতা পিিতে বলায়, তিনি তাহার 

ভারতীয়-এঁভিহানিক 

শেষোক্ত গ্রন্থ তাহাকে অমর করিয়াছে । কাছ থেকে চিরকালের জন্ত বিদায় 

গ্রহণ করেন এবং আর কোথাও কাজ 

করেন নাই । তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ 

রচন। করেন, তন্মধ্যে মাহিত আজাম* 

“চার - উননুুর “ইনসা - ই - বেদিল? 

ইহুখকে “রুকৃত-ই-বেদিল”ও, বলে 

এবং প্রায় বিশ হাজার পদ পরিপূর্ণ 

একখান! ফান্শী গীতি কবিতার পুস্তক 

প্রধান । এছাড়। পারস্তের রাজা শাহ 

ইন্মাইল বা সকবির পিতামহ, শেখ 

জুমাইতের জীবনী (হুকাত-ই-বেদিল) 
লিখিয়া ছিলেন। ১৭২৭ থ্রী; অর্দে 

তাঁহার মৃত্যু হয়। 

আবছুল কাদের মৌলান! __ তিনি 
দিল্লার অলিওল্প। সাহেবের পুত্র ৷ তিনি 

তফসিরমুজি-উল কুরান নামক কুরানের 

ভাষ্য রচয়িতা | তিনি উর্দ,তে কুরানের 

একখানি জনুবাদও করিয়খাছলেন। 

১৮০৩ খ্রীঃ অবে তাহা শেষ হয়। 

আবদুল কুতব শীহ-_আবদৃল্লা কৃতব 

শাহ দেখ। 

আবদুল গনি -_ তাহার জন্মস্থান 
ময়মনসিংহ জিলা । ১২৯০ সালে তিনি 

“শাহ কামাল ুধ্য ভানু বিবি নামক 

গ্রন্থরচন। করেন। 

আবদুল এ: খাজা নবাব বাহাদুর 



স্কাবছুল গ্ফার 

কাল পূর্বে কাশ্মীর হইতে আপিয় 

ঢাঁকাগ্ন বান করেন। পিত1 থাজ1 অলি- 

মোল্ল। সাহেব গাঁমান্ ব্যবসায়ে প্রচুর 

ধন সঞ্চয় করেন। দাঁনশীলতার জন্ত 

নবাব বাহাদুর বিখ্যাত ছিলেন। তিনি 
ঢাঁক1 নগরীতে জলের কল নিল্মীণের 
জন্ত ছুইলক্ষ্য টাকা দান করেন । এতদব- 
ব্যতীত তীহার গোপন দাঁন যে কত 

ছিল তাহাঁর হিসাব নাই। এইসব 
অজানিত দান ব্যতীত বৃহৎ বৃহৎ 

দানের পরিমাণ প্রার আট লক্ষ টাক]। 

গভর্ণমেন্ট তাহার বদান্ততার জন্ 

তাঁহাকে কয়েক বারে নবাব; লি, এস, 

আই; কে, পি, এন, আই উপাধি 

প্রদান করিয়া, সম্মীনিত করেন। তিনি 

বন্দীয় এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার 

সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি 
প্রত্যহ ৫০২ হইতে ১০০২ ঢাঁক। 

গরীবদিগকে দান করিতেন । অশ্বা- 

রোঁহণে নগর ভ্রমণ কালে পথের ছুই 

ধারে সিকি, হুইআনী ছড়াইয়া যাইতেন। 
ঢাকার হিন্দু মুদলমান প্রভৃতি সকল 

সম্প্রদায়ের লোকের উপর তাহার 

অসাধারণ গ্রতিপত্তিছিল। ১৮৬৯ খ্রীঃ 

অবে ঢাকাতে 'শিয়! ও সুন্নী সম্প্রদায়ের 

মধ্যে এক প্রবূল, রান উপস্থিত 
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ভাব ক্সবলম্বন করিলে, নবাব বাহাদুর 
নিজ ্যয়ে প্রায় বিশ সহশ্র লোককে 

এক বিরাট ভোজ দেন । সিপাহী 

বিদ্রোহের সময়ে নাঁনারপ প্রলোভনের 

মধ্যে পড়িয়াও তিনি বিচলিত হন নাই। 

সেই সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তাহার 

নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য পাইয়াঁ 
ছিলেন | সম্রাট সগ্ডম এডওয়ার্ড 

বুবরাজরূপে যখন ভারত ভ্রমণে আগমন 

করেন, নবাব বাহাঁছরকে তাহার 

সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। 

এনং যুবরাজ, তাহার ভারত ভ্রমণের 

স্থৃতি চিহ্নম্বরূপ তাহাকে একটি পদক 
উপহার দেন। এই উদাঁরহৃদয় মহা- 

প্রাণ ধন্মপরায়ণ নবাব ১৮৯৬ খ্রীঃ অকে 

৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন 

করেন। 

আবদুল গ্ফার, শেখ--তাহীর বাস- 

স্থান হাওড়া জিলার চন্দ্রপুরে ছিল। 

তিনি ১২৮৮ বাংল সালে “নুরবখত 

নও বাহার নামে একথান! গ্রন্থ রচন। 

করেন। 

আবদুল জব্বর, কাজী __ একজন 
বিখ্যাত বিদ্বান কাজী। তাহার জন্ম- 
স্থান তুর্কি স্থানের অন্তর্গত সমরখন্দ 
প্রদেশ । তিনি সম্রাট বাবরের সঙ্গে 
ধর্ম যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আগ- 
মন করেন। বাবর দিল্লী অধিকার 
করিয়া যখন জৌনপুরের বিদ্রোহী 
শাসনকর্তা বাহাদুর খা লোহানীকে 



২০৯ 

শিক্ষা দিবার জন্ স্বীয় পুত্র হুমাযুনকে 

প্রেরণ করেন, তখন আবছুল জব্বর 

কাজী হুদ্ায়ুনের সঙ্গে গমন করেন। 

আবছুল জলিল, মীর-- অযোধ্যার 
অন্তর্গত বিল গ্রামের সৈয়দ আহাম্মদের 

পুত্র | তিনি বিদ্বান এবং স্ুকবি 

ছিলেন। বিজাঁপুরে অবস্থান কালে, 

তিনি সম্রাট আওরগ্গঈজীণকর্তৃক গুজরাঁটে 
সংবাদ সংগ্রাহকের কাধ্যে নিযুক্ত হন 
ও পরে সিন্ধু দেশের অন্তর্গত ভাকরে 

বদলী হন। তাহার শব্র পন্মীয়ের' 

তাহার বিরুদ্ধে অনুযোগ করায়, সম্াট 

ফরুকশিয়ার ১৭১৪ গ্রীঃ অন্ধে তাহাকে 

দিল্লীতে আহ্বান করিয়| আনেন। কিন্তু 

পরে সমুদায় চক্রীস্ত বুঝিতে পারিয়াঃ 

তাহাকে আরও সম্মানিত করেন। 

দিলীতে থাকিন্ন প্রতিনিধিন্বার। কাণ্ধয 

করিতে অনুমতি পান । 

অবে তাহার মৃতু হয়। 

আবদুল জলিল সৈয়দ শাহ -_ 
বারভূম জিলার বারা গ্রামে চল্লিশগন 

গীরের সমাধি আছে, তন্মধ্যে যে 

ছাবিবখ জনের নাঁম উল্লেখ আছে, তি'ন 

তাহাদের অন্যতম | লোহাজঙ্গ দেখ । 

আবছুল নবী খু __ মান্দ্রাজ প্রেসি- 
ডেক্সীর অন্তর্গত কোঁডাপা নামক স্থানে 

* তিনি নবাব ছিলেন। এই পাঠান সর্দার 

প্রথমে স্বাধীন নরপতির স্কাই চলি- 
তেন। পরে ১৭৪৮ খ্রীঃ অবে নিজামের 

'আন্গত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। 

১৭১৪ খ্রীঃ 

ভারতীয়-এঁভিহাসিক আবদুল নবী 

তত্পরে মহারাট্রাদের ও মহীশুরপতি 

হায়দর আলীর বস্ততা স্বীকার করেন। 

এই প্রকারে তিন শক্তির অত্যাচারে 

১৭৯২ খ্রীঃ অন্দে সম্পূর্ণবূপে তাহার 

আস্তত্ব লোপ পায়। আবুল নবী খাঁর 
তিন পুরুষ এইস্থানে নবাবী করেন । 

আবদুল নবী খা_তিনি সিন্ধুদেশের 
অন্তর্ণত কোলহরা প্রদেশের শেষ নবাব। 

১৭৭৭ খ্রীঃ অবে তাহার ভ্রাতা গোনাম 

নবী খাঁ, তালপুরের বিদ্রোহী সামন্ত 
মীর বিজয়ের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। 
তিনি ভ্রাতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে 

আরোহণ করিয়াই, সমস্ত আত্মীয়কে 

নিহত করির! স্বীয় পিংহাঁসন নিস্বণ্টক 

করেন। তৎপরে তালপুরের মীর 

বিজনকে স্বীয় মন্ত্রীপদে নিধুক্ত করির্ন! 
তাহার সহিত সমস্ত বিরোধের শিষ্পত্তি 

করেন। এই সময়ে কান্দাহারপতি 

পিদ্ধুদেশ আক্রমণ করেন | কিন্তু 

১৭৮১ খ্রীঃ অন্দে মীর বিজয় তাহ।- 

দিগকে সিদ্ধুদেশ হইতে বিতাড়িত 

করেন । সেনাপতির এই প্রকার 

ক্ষমতার ভীত হইগা, আবছুল নবী খ৷ 

তাহাকে হত্যা করেন। মীর বিজয়ের 

পুত্র আবদুল্ল! খ, সেই জন্ত বিদ্রোহী 
হইয়া আবছুল নবী খাকে দেশ হইতে 

তাঁড়াইয়। দেন। তিনি প্রথমে খিলাতে 

পলান্দন করেন। অবশেষে বছ কষ্টে 

কান্নাহার পতির সাহায্যে আবহুল্লা 

খকে পরাঙ্গিত ও নিহত করিয়। 



আবদুল নবা 

কোলহরা অধিকার করেন । কিন্তু 

মৃত আবদুল্ল। খার আত্মীয় মীর ফতে- 

আলী, তাহাকে আবার দেশ হইতে 

চিরকালের জন্ত তাড়াইর়া দেন । 
তখন তিনি যোধপুর রাজ্যে আশ্রয় 

গ্রহণ করেন। তথায় তাহার বংশ- 

ধরের৷ এখনও বাঁ করিতেছেন । 

আবদুল নবী; শেখ-_ গঙ্গোর শেখ 
আবদুল কুদ্ধসের পৌত্র ও শেখ 

আহাম্মদের পুত্র । তিনি সম্রাট 

আকবরের শিক্ষক ছিলেন। সেইজন্য 

তিনি সর্দ।র-উস-সর্দীরের (প্রধান 

বিচারপাত ) সম্মানিত পদ পাইয়া 

ছিলেন। ইহার পূর্বে কোন সর্দারই 
এই প্রকার সম্মানিত পদ লাভ করেন 

নাই। আকবর তাঁহার এতই অন্থগত 

€ইখ1]ছিলেন বে, সর্দার বখন বিদ'র় 
লইয়া গৃহে যাইতে উদ্যত হইতেন, 

তখন আকবর তীহার চটিভুত। ঠিক 
করিয়। দ্িতেন। কিন্তু পরে মৌলানা 

আবছুল-মুকছুম-উল-মুনাফ ও অন্যান্ত 

কয়েক জন রাজকর্মাচারীর ষড়যন্ত্রে 

তিনি আকবরের নিকট পূর্বের গ্থায় 
সম্মান পাইতেন না। পরিশেষে মক্কায় 

তাহকে নির্বানিত কর! হয় । ১৫৮৩ 

ঘ্বী: আবে (ভিঃ ৯১১) মক্কা হইতে 

ফিরিয়া আমিলে, তিনি নিহত হুল । 

আবদুল বাকী-- তিনি “ময়াদির-ই- 
রহিমী” নাঁমক গ্রন্থের রচয়িতা । এই 

গ্রন্থে আকবরের রাজদগনবারের সমুদয় 

জীবনী-কোব ২০২ 

বিখ্যাত মন্ত্ান্ত লোকের, কবি ও গ্রন্থ 
কারের জীবনী বণিত আছে । ১৬১৬ 

খ্রীঃ অবে এই গ্রন্থ সম্পন্ন হয় এবং 

১৬৪২ খ্রীঃ অবে' তিনি মৃত্যুমুখে পতিত 
ইন | 

হাঁজী--তিনি কটক জিলায় জন্মগ্রইণ 
করেন। ১২৭১ সালে তাহার রচিত 

'রূংবাহার”, ১২৯৬ সাঁলে তাহার “দেল- 

রোঁবাটার-বমন্, গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 

আবছুল মালী - একজন বৈষ্ণব 
পদাবলী লেখক | খুব সম্ভব তাহার 

জন্মস্থান চট্রগ্রামে ছিল। 

আবছুল-মুক্তাদির-শরিহি, কাজী 
--একজন বিখ্যাত ধাম্মিক ও খিদ্ধান্ 

মৌলবী। জৌনপুরের গ্রনিদ্ধ মৌলবী 
সিহাৰ উদ্দিন তাহার ছাত্র ছিলেন। 
জোনপুরের স্লতান তীহাকে বিশেষ 

সমাদর প্রদর্শনপূর্বক রাজধানীতে 
লইয়। যান। তিনি এক বংসর তথায় 

অবস্থান করি, ধর্মপ্রচার করিয়া 

ছিলেন! কথিত আছে, তিনি সপ্তাহে 

একদিন উপদেশ প্রদান করিতেন। 

সেই সভায় সুলতান স্বয়ং ও রাজ্যের 

সন্ত্রান্ত পৌরবর্গ এবং বাঁজঅন্তঃপুরের 

ও অন্ান্ সন্ত্ান্ত মহিলাগণ পরদাঁর 

অন্তরালে থাকিয়া, তাঁহার উপদেশ 

শ্রবণ করিতেন। বহু হিন্দ তাহার 
উপদেশ শ্রবণে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন 

করিয়াছিলেন। তিনি জৌনপুর পরি- 



২০৩ ভারতীয়-তিহাসিক আবদুল রহমান 

ত্যাগ স্ময়ে, স্রুলতাঁন ইব্রাহিম শারকির পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এৰং ব্যবস্থাপক 

অনুরোধে স্বার পুত্র শেখ আবছুল 

ওয়াহিদকে তথায় রাখিয়া যান। 

তাহার বংশধরেরা এখনও তথার বাপ 

করিতেছেন । মৌলানা আব্ছুল 

মুক্তাদির সাহেব ১৩৮৮ ত্ীঃ অন্দে 

দিল্লী নগরে পরণোক গমন করেন। 

খাজ। কুতবউদ্দিনের সমাধির পার্থে 

তাহার সমাধি আছে। তীহাঁর রচিত 

গ্রন্থের মধ্যে “কাঁসিদাত-উল-লামিয়1, 

বিখ্যাত। 

আবদুল রস্থুল__রাজনৈতিক নেতা 

ও ব্যবহরজীবী | ত্রিপুরা জিলার অন্ত- 

গত গুনিরাউক গ্রামে তাহার জন্ম 

হয়। তিনি জমিদার ছিলেন | তিনি 

লগুন অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্থালর়ের এম্ এ 

এপং ব্যাণিষ্টার ছিলেন। আইন বাল- 

সায়নে সতানিষ্ঠ ও স্বাধীনচেত! বলির 
তাহার সুখ্য।তি ছিল। তিনি দেখভক্ত 

সাহসী ও অমারিক ছিলেন। তাহার 

চরিত্রে সাঁন্দ্রদায়িকতার সংকীর্ণত। 

ছিল না। সেইজন্য মুনলমান সমাজের 
বাহিরেও তাহীর অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু 

ছিল। তাঁহার প্রতি সকলেরই সমান 

শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্গবিভীগ আন্দোলনে, 

তিনি বিভাগের বিরোধী ছিলেন বলিয়া, 

মুমলমান সম্প্রদায়ের অনেকে ভূল 
বুঝিয়াঃ তখন তাহাকে বিধন্মী পর্যন্ত 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে, আপন 

চরিত্র প্রভাবে তিনি ম্বধন্মীদের শ্রদ্ধা 

সভীয় মুনলমানদিগের অন্ভতম প্রতি- 
নিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি 

একটি ইউরোপীয় মহিলার পানি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি 

বাঙ্গ(লীত্ব বজ্জিত হন নাঁই। ১২২৪ 
সালে তাহার একমাত্র কন্তা কল্যাণীয়! 

নেজমার বিবাহের ছুইদ্িন পূর্ব হঠাৎ 

তাহার মৃতু হয়। তীানাার অকাল 

মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ একটি 
খাটি মান্ধষের সেবা হইতে বঞ্চিত 

হইয়াছে । 

আবদুল রহমান-সিন্ধুদেশ জর 

করার পরে ইরাঁণের শাসনকর্তা হেজাঁজ, 

কাবুল জয় করিবার জন্য আবছুল 

রহমান নামক একজন সেনাপতির 

অধীনে ৬৬৩ খ্রীঃ অবে একদল সৈন্য 

প্রেরণ করেন । মেই সময়ে কাবুল 

প্রদেশে শাহ নামে একজন হিন্দু 

নরপতি ছিলেন। আবছুল রহমান 

প্রথমে জয় লাভ করিয়য়! প্রত্যাবর্তন 

করেন। ইহার অতাল্প কাল পরেই 

আফগানিস্থান হেজাজের হস্তচুযুত হয় । 

তিনি দ্বিতীয় বার আবদুল রহমানকে 

তত্প্রদেশ জয় করিবার জন্য প্রেরণ 

করেন। 1কন্ত অকৃতকাধ্য হন। 

আবদুল রহুমান--তিনি জিঞ্জিরার 

সিদ্দি রসুল ইয়াকৃত খর পৌত্র ও 

আবছুল্প! খার পুত্র। সিদ্দি রসুল ইয়। 

কুত ১৭৩৩ খ্রীঃ অন্দে অনেকগুলি পুত্র 



আবুল রহমান 

রাখিয়া পরলোক গমন করেন । তাহার 

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পুত্রদের মধ্য 
পৈত্রিক সম্পন্তি লইগ্না বিবাদ উপস্থিত 

হর। অন্ততম পুত্র আবছুল্লা খঁ! 

মহারাট্রাপতি সাহুর সাহাবা প্রার্থন। 

করেন। সাহু এই গৃহবিবাদের ন্থযোগে 

সিদ্দিদের অনেক স্থান অধিকার করেন । 

ইতিমধ্যে আবহ্ল্ল। খা? নিহত হন। 

ইহার পূর্বেই তাহার পুত্র আবছুল 

রহমান মহারাজ সাহুর অন্থতম সেনা 

পতি যশোবস্তরাও মহাদেব পটলিসের 

আশ্রয় গ্রণ কর্দিয়াছিলেন। এখন 

সাহুর সহিত জিঞ্জিবার সিদ্দিদের সন্ধি 

হইল। এই সন্ধি হুত্রে আবছুল রহমান 

তাহার পিতামহের সম্পত্তির ১২টা 

মহল প্রাপ্ত হইলেন । 

আব্ছুল রহমান খা__জীক্পুরের 
নবাব ! ১৮৫৭ ঘ্রীঃ অব (১২৭৪ হিঃ) 

সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বিদ্রোহী 

দিপাহীদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, 

এই অপরাধে সেই বৎসরের ২৩ শে 

ডিসেম্বর তারিখে তাহার ফাসি হয়। 

তিনি প্রসিদ্ধ নজাবত আলি খাঁর 

বংশধর । ১৮০৬ খ্রীঃ অন্যে বড়লাট 

সার জজ বালোর সময়ে সারে বার লক্গ 

টাক! আয়ের সম্পত্তিসহ নারনল পর্গ 

নজাবত আলি খাঁকে প্রদ।ন কর। 

হয়। ইহ] ছাড়! চারি শত অশ্বারোহী 
সৈন্ত রক্ষার জন্তঃ বদধান ও দাদ্রি নামক 

স্থান তাহাকে দেওয়া! হয় । ১৮৫৭ খ্রীঃ 

জীবনী-কোষ ২5৪ 

অবের মে মাস পর্য্স্ত তাহাকে ইংরেজ- 

দের বন্ধু বলিয়ই জানা ছিল। কিন্তু 

অবশেষে তিনি শক্র পক্ষ অবলম্বন 

করেন। 

আবদুল রহমান চি্তি_তিনি 'মীর- 
আত-ই-মামুদ” নামক সালার যামুদ, 
গাজির জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থের 

প্রণেতা । এই গাজীর সমাধি অযোধ্যার 

অন্তর্ঘত বরোচ নগরে বিদ্যমান আছে । 

১৩৮৮ খ্রীঃ অন্দে আওরঙ্গজীবের রাজত্ব 

কালে আবছুল রহমানের মৃত্যু হয়। 

আবদুল রহিম খঁ_আকবরের 
প্রধান মন্ত্রী বৈরাম খার পুত্র। তিনি 

খাঁন খানান ব। খান নির্জ| নামেই 
পরিচিত । ১৫৫৬ খ্রাঃ অবে তাহার 

জন্ম হয়। তাহার চাগ্ি কসর বয়সে 

বৈরাম খ। নিহত হন | বয়প্রাপ্তু 

হইয়। তিনি সম্রাটের শরীররক্ষী সৈন্থের 

সেনাপতি হইয়াছিলেন। 
অন্দে গুজরাট যুদ্ধে গমন করেন | 

১৫৮৯ শ্রী; অর্ধে তোডরমল্লের মৃত্যুর 

পর তিনি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। 
১৫৯৯ খ্রীঃ অন্ে তাহার কন্তা জাঁনী 

বেগমের সহিত যুবরাজ দানিয়ালের 

বিবাহ হয়। তিনি তুর্কি ভাষার লিখিত 
ওয়াকিত-ই-বাবরী (বাবরের জীবন 
চরিত ) নামক গ্রন্থ ফাশীতে অনুবাদ 
করেন। আকবরের মৃত্যুর পর, ঠিনি 

২১ বৎসর জাহাঙ্গীরের অধীনে কাজ 
করিয়াছিলেন | ১৬২৭ খ্রীঃ অবে 

১৫৮৪ খ্রীঃ 
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মহুব্বৎ খাঁর বিদ্রোহ দমনের পর, 

সম্রাট জাহাঙলীরের মৃত্যুর কিছুকাল 
পূর্বে, তিনি ৭২ বৎসর বয়সে মৃতুযুমুখে 

পতিত হন। দিল্লীতে নিজাম উদ্দিন 

আওলিয়ার দর্গার নিকটে এখনও 

তাহার সমাধি দূ হইরা থাকে | 

তাহার কবিজন নুলভ নাম ছিল রহিম। 

আবদুল রেজাক -_ তিনি প্রথমে 

পারস্তপতি শাহরুখকর্তৃক কালীকট 
দরবারে দূতরূপে উপস্থিত হন। পরে 

তথাহইতে বিজ্ধনগরে নিমস্ত্রিত হইয়। 
উপস্থিত হন । তিনি “মুলতিয়া-এসাদিন? 

নামক গ্রন্থে বিজরনগরের ৪ তৎ 

রাজ্যের এক চমকপ্রদ ধিবরণ 'প্রদান 

করিয়াছেন । 

১৮২৮ শ্রী; অব তাহার জন্ম হয়। 

কলিকাতা মাদ্রাগাতে শিক্ষা লাঁভ 

করিয়া, তিনি ১৮৪৬ গ্রীঃ অন্দে ইংরেজ 

সরকারের অধীনে কন্ম গ্রহণ করেন। 
১৮৪৯ খ্রীঃ অন্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রে 

হন। কয়েক বৎসর বঙ্গীম্ন শাসনকণ্তার 

মন্ত্রীঘভার অন্তম মন্ত্রী পদেও তিনি 

কার্ধ্য করেন। বঙ্গীয় সরকারের নান। 

বিভাগে কার্ধা করিয়। তিনি স্ুযুশ 

অর্জন করেন। মহম্মদীয় সাহিতা ও 

বিজ্ঞান সভার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা! 

গভর্ণমেণ্ট হইতে তিনি 

অন্দে নবাব, ১৮৮৩ শ্রীঃ অব সি, আই, 

ই এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ অবে নবাব বাহাদুর 
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ভারতীয়-এঁতিহ্থাসিক আবদুল লতিফ 

উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কাধ্য হইতে 

অবসর গ্রহণ করিলেও, ইংরেজ সরকার 

ই সুবিজ্ঞ দেশহিতৈষীর সুপরামর্শ 

গ্রহণ করিতে বিরত থাকিতেন লা। 

তিনি কিছুদিন কলিকাতা পুলিশ আদা- 
লতের অন্ততম মাজিষ্রেটও ছিলেন 

এবং বনুকাঁল কলিকাতা মিউনিসি- 

প্যালিটার ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 

সদস্ত ছিলেন। সরকারী কার্য্য হইতে 
অবলর গ্রহণ করিয়া তিনি ভূপাল 

রাজ্যের মন্ত্রী হন এবং নান! বিষয়ে 

রাজ্যের স্ুশৃর্ষলা ও উন্নতি সম্পাদন 

করেন। সকল প্রকার দেশহিতকর 

কাধ্যে তাহার উৎসাহ ছিল। মুনলমান- 

গণের শিক্গীর উন্নতি কল্পে তিনি বিশেষ 

চেষ্টা করিয়াছিলেন । ১৮৯৩ খ্রীঃ অব 

৬৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন 

করেন। 

আবদুল লতিফ শাহ-_-পিন্ধু দেশের 
একজন সুফী সাধক ও ভক্ত । তিনি অষ্ট। 

দ্রশ শতাব্দীর লোক ছিলেন । স্তাহার 

গ্রন্থাবলী শা-রিসালো” নামে পরিচিত | 

তাহার “কাফী” (পদাবলী) গুলির 
মধ্যে তাহার সাধনার ও জীবনের শ্রেষ্ট 

পরিচয় পাওয়া বায়। এ পদাবলী 

সিন্ধুর প্রতিগৃছে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় 

আজও গীত হয় । শাহ লতিফের 

জন্ম সাল নিঃসংশয়ে জান! যায় না, 

অনুমান ১৮৬৯ খ্রীঃ অবে সিন্ধুর হা়দরা- 

বাদ জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রামে 



আবদুল শুকুর 

সৈয়দ তংশে তাভার জন্ম হয়। পিতৃ" 

কুলও সাধকের কুল ছিল। মুসলমান 

ধর্মের ইতিহাসে এই কোরেশী সৈয়দ 

বংশ নানা ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ 

করিয়াছে | পিন্ধুর বিখ্যাত সুফী 

সাধক ও পদকর্তী শাহ করিম 

তাহার পূর্ব পুরুষ ছিলেন । তাহার স্ত্রী 

সন্ত্রস্ত মুনলমানের কন্া ছিলেন। ভাল- 

বাষিয়াই লতিফ তাহার সহিত বিবাহিত 

হন। ইহাঁতে তাহ।র সাধনার কোন 

ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই 

স্ত্রী ও নবজাত পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 
তীহার সংসার বন্ধন মুক্ত হইর। বাঁয় 

এবং তিনি নিঃসংশয়ে নিজেকে, প্রিয্- 

তমের সন্ধানে উৎসর্গ করেন। 

আবদুল শুকুর__অন্ত নাম মালিক 
মিএঞ1, তাহার জন্মস্থান পাবন! জ্িলাঁর 

অন্তর্গত শাহজাদপুর । ১২৯৭ নালে 

তাহার রচিত “মুরল-বসর নানক গ্রন্থ 

প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৩৭ সাঁলে 

“গোলে-বকাওলি' 

সানে নও বাহার”, রচিত হয়। 

আবদুল সামাদ--সম্রাট আকবরের 
কর্মচারী আবুল ফজলের ভামিনেয় 

'ইনসা-ই-আবুল ফজল নামক গ্রন্থের 

তিনি সঙ্কলয়িত। |. ১৬০৬ খ্রীঃ অবে 

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 

জাঁবদুল সামাদ খঁ।-_ তাহাকে 

নবাব সমসাম উদ্দৌল্প। বাহাদুর জঙ্গ” 
বল! হইত । খাঁজ! আবদুল করিমের 

জীবনীনকোৰ 

১৩০৪ সালে গোল- 
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পুত্র খাজ। উবেছুল্ল। আহরার বংশধর । 

তাহাদের দেশ ছিল সমরকন্দ কিন্তু 

আগ্রা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্য- 

কালে পিতার সঙ্গে মমরকনা গিয়া 

ছিলেন এবং সেই স্থানেই বিগ্বাভাঁস 

করেন। সম্রাট আওরঙ্গজীবের রাজত্ব- 

কালে তিনি প্রথমে ভারতে আগমন 

করেন । সমাট প্রথমে তাহাকে ছয়শত 

সেনার মৈনাপতো, গরে খা উপাধি 

প্রদানপুর্বক ১৫৭১ সৈন্ের অধি- 

নায়কত্বে নিযুক্ত করেন। মুঘল সম্রাট 

জহন্দর শাহের সময়ে আলিজঙ্গ উপাধি 

9৭০০০ সেনার আধনারক হন। সম্রাট 

ফরুক শিয়ার তাহাকে লাহোরের শালন- 

কর্ত। নিযুক্ত করেন। তিনি শিখ গুর, 

বান্দ!কে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অনেক 

সৈন্থা সহ বন্দা করেন। সমাট মোহাম্মদ 

শ[হ তাঁহাকে মুলতানের শাসনকর্তা ও 

সমসামউদ্দৌল্প। উপাধি দেন। তাহার 

পুত্র জকরিয়া খা লাহোণের সুবাদার 

ছিলেন। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ 

কালে ১৭৩৯ খ্রীঃ অবে, তাহার মৃত্যু 

হয়। ইতিহাসে তিনি দিলার জঙ্গ 

নামেও খ্যাত। 

আবদুল সালাম? মোল্লা একজন 

গ্রন্থকার ও ধর্মগুরু । তিনি লাহোর 

নিবাসী মোল্প। আবছুল মলামের ছাত্র 

ছিলেন। “হল-উর-রুমজ* নামক আরব্য 

ভাঁষার লিখিত স্ুৃফিধন্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকের 

প্রণেতা | তিনি, “তাঁহজিব “মনার' 
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প্রভৃতি ভ।ব্যের ফার্শী ভাষায় লিখিত 
বশখ্য। রিপা, বিখাঁত হইয়াছিলেন। 

আবদুল হুক, শেখ_তাহার অন্যনাম 

মোহাদ্দিন। সাঁদত উন্লা৷ তুর্কের পৌন্র, 
সায়েফউদ্দিনের পুত্র, ইহার পুর্ব্পুকষ 
তৈমুরের সঙ্গে দিল্লীতে আসেন । কিন্তু 
তৈমুর চলিয়। গেলে, তিনি দিল্লীতেই 

বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন | তিনি 

“ত[(রিখ-ই-হকিক” নামক গ্রন্থ রচন। 

করেন। ইহাকে কেহ কেহ 'তারিখ- 

ই-আবছুল হক?ও বলে। আকবরের 

রাজত্ব কাঁলে ১৫৯৬ শ্রী অব্দে, এই গ্রন্থ 

শেষ হয়। তীরধন্রমণ উপলক্গে তিনি 

মক্কা ও মদিন। প্রভৃতি স্থানে গিরা- 

ছিলেন এ৭ং স্হ দেশে তিনি অনেক 

কাল অবস্থান করিরাঁছিলেন। তথার 

অবস্থান কালে, প্রায় একশত খান৷ গ্রন্থ 

তিনি রচনা করেন, এই সমুদয় গ্রন্থ, 

ইতিহাস, জীবনচরিত, ভাষ্য, ভ্রম্ণ 

বৃত্তান্ত, সুফি সম্প্রদায় প্রভৃতি খিষয়ে 

লিখিত হইয়াছিল। অব 

তাহার জন্ম হয়। অবে 

৮৬ বৎসর বয়দে ও তাহার সমুদর 

কার্যকরী শক্তি সবল ছিল। ১৬৪২ 

গ্রাঃ অৰে তাহার মৃত্যু হয় এবং দিল্লীতে 
তিনি সমাহিত হন। এগ্লও তিনি 
ভারতবর্ষের মুসলমান সাধু পুরুষদের 
মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন বলিয়। 
সম্মানিত । তাহার পুত্র শেখ নুরুল 
হক, “জবদত-উত-তোয়ারিখ* নামক 

' গ্রন্থের রচয়িতা 

১৫৫১ খ্রীঃ 

১১৩৭ গ্রীঃ 

ভারতীয়-এতিহাসিক আবদুল হে 

আবদছুলহুক, সরদার-দ্রিলার জঙগ- 
উল-মুল্ক _ তিনি দাক্গিণাত্যের 

নিজাম সরকারের অধীনস্থ এক জমি- 

দারের পুত্র। বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে 

তনি বোম্বের পুলিশে কর্ম গ্রহণ বরেন। 

একটি বিখ্যাত দন্যুকে ধৃত করিয়! 
বিশেয় যশলাভ করেন এবং 0], 0, 

উপাধি লাভ করেন। তংপরে তিনি 

নিজাম পরকারের কর্মগ্রহণ করেন। 

নিজাম তাহাকে শিক্ষা লাঁভার্থ দিলাতে 

পাঠান। ভিনি শিক্ষা লাভ করিয়। 

নিজাম সরকারের রেল বিভাগে 

কম্ম গ্রহণ করেন। কাজে যোগ্যত। 

প্রদর্শন করিয়।, তিনি প্রচুর পুরহ্কার 

লাভ করেন। তিনিই খনির এক 

চেটির। বন্দোবন্তে প্রচুর অর্থ লাভ 
করেন । ১৮৮৮ ত্র অবে তাহার 

বিরুদ্ধে অনেক প্রতারণার অভিযোগ 

উপস্থিত হইলে, তাহার যথেষ্ট ধন ক্ষয় 

হয়| ১৮৯৫ খ্রীঃ অন্দে তিনি পরলোক 

গমন করেন। 

আবছুল হাকিম-তাহার জনস্থান 

চট্রগ্রাম ৷ ১২৯৫ সালে তাহার রচিত 
লালমতি সয়ফল মুল্লুক' নামক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। “ইয়সুফ জেলে খা” 
নামক একখান গ্রস্থও তাহার রচিত। 

আবদুল হে মীর অর্দার __ তিনি 
একজন বিদ্বান লোক ছিপেন এবং 
সম্রাট হুমাগ্ুন ও আকবরের রাজত্বের 
প্রথম অংশের ঘটনাবলীর নির্ঘণ্ট প্রস্তত 
করেন। 



জাবদুল্ল। 

আবঘুল্লা-_(১) আল ইপ্নাফি-ই-শাফি- 

ইর পুত্র | “রোজ[ত-উর বয়োর্ষিন, 
নামক গ্রন্থের রচয়িত| | ইহাতে হজরত 

মহন্মদের বিস্তৃত জীবনী, বারজন ইমাঁম 

এবং আরব, পারস্ত ও ভারতবর্ষের 

সমস্ত ধান্সিক লোকের জীবন চরিত 

আছে। (২)তিনি কলিকাতা নিবাসী 

একগ্ন গ্রন্থকার ১২৭৫ সালে তাহার 

«গালজারে-আতশ" নামক গ্রন্থ প্রকা- 

শিত হয়। 

আবঙুল্প। কুতব শাহু- হায়দরাবাদের 

অন্তর্গত গোলকুগডার কুতুব দাহী বংশের 

ষ্ঠ সম্রাট । মোহাম্মদ কুতুব শাহের পর 

তিনি দিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 

দিলীর সমাট শা-জাহান পাদসার 

আনুগত্য স্বীকার করিয়া, অনেক কাল 
রাজ্য ভোগ করেন। কিন্তু ১৬৫৬ খ্রীঃ 

অন্দে শা-জাহীনকে অসন্থু্ট করিম বড়ই 

বিপন্ন হন। সম্রাট আবদুল্লাকে আদেশ 

করিয়াছিলেন যে, তীহার সেনাপতি 

মীর মোহাম্মদ সৈরনদ ও তাহার থু 

মোহাম্মদ আমিনকে যেন রাজদরবারে 

আনিতে অনুমতি দেওয়া হয়। আবছুল্ল। 

কুতব শাহ এই আদেশ মান্ত করিলেন 

না। পরন্ত মোহাম্মদ আমিনকে হাঁয়- 

দরাবাদে আটক করিয়৷ তাহার ধন রত্ব 

কতক আত্মসাৎ করিলেন । ইহাতে 

সম্রাট অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। 

তাহার পুত্র আওরঙ্গজজীব তথন 

দ্রাক্ষিণাত্যে মুঘল শাঁসনকর্তী ছিলেন। 

জীবনী-কোষ ২০১ 

তিনি মংবাদ পাওয়! মীন্র হায়দরাবাদ 
অবরোধ ও লুণ্ঠন করিলেন | কুতুব 
শাএক কোটী টাকা জরিমানা! ও 

তাহার কন্তাকে যুবরাজ মোহাম্মদের 

নিকট বিবাহ দিয়া পিশ্কৃতি পাইলেন 

তাহার পর তিনি আর মুঘল সমরটের । 

বিরুদ্ধে দাড়াইতে সাহম পান মাই 

বরাবর নাঁমন্ত নবাব ধলির। নিজকে 

স্বীকার করি! ছিলেন । 

শ্বীঃ অন্ধের জুন মাসে তাহার মৃত্য 

হইলে তাহার জামাতা আবুহুখেন 
তাহার উত্তরাধিকারী হইপ়াছিলেন। 

আবছুল্প! খা __ ভিনি দিল্লীর সআাট 
শা-জাহানের একজন প্রধান সেনা- 

পতি ছিলেন ও পরানর্শদ(ত| ছিলেন। 

তোঁগলিকপুরের যুদ্ধের সময় তাহার 

সহত শা-জাহানের পরিচয় হয় | 

শা-জাহান ঘখন তাহার পিতার বিরুদ্ধে 

ছিলেন, তখনও এই আবহুল্ল। খ!। তাহার 

সহিত ছিলেন । বঙ্গের শাসনকর্তা! 

ইত্র।হিম খা, শা-জাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

করিয়াছিলেন। শা-জাহাঁন দরিয়। খ। ও 

আবদুল্ল! খকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ 

করেন। এই বুদ্ধে ইব্রাহিম খঁ। নিহত 

হন। 

হইলে, আবছুল্ল! খঁ! বিহারের শাসন 

কর্তা হইয়াছিলেন ৷ এই মময়ে বৌজী 
পুরের রাজা পরাস্ত হইয়। তাহার 

শরণাপন্ন হন। আবহুল্ল। খ| আশ্বাস 

প্রদানপুর্বক তাখাকে সপরিবারে 

১৬১৪ 

পরে শা-জাহাঁন দিল্লীর সম্রাট 

৪৬ 



শক 
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তাঁহার দুর্গে আশ্রয় নিতে বলেন। পরে 

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করির। বৌজীপুরের 

রাজাকে বধ করেন, এবং ভরীহার স্ত্রীকে 

কবীর অন্তঃপুরে গ্রহণ করেন । 

আবনুল্পা খা, দৈয়দ__তিনি বাট়ের 

সৈ্ন বংশসম্ভৃত ছিলেন । সম্রাট 

'আগুরক্গজীবের পৌর | দ্বিতীর পুত্রের 

পুর) আজিম উন্মাঁন তাহাকে এলাইা- 

বাদের নায়েবতী প্রদান করেন । 

ভীহাঁর কনিষ্টভ্র(তা হুশেনআালী খাও 

বিহারের নারেবতী প্রাপ্ত হন । আজন 

উস্মান জোট্ঠ ভ্রাতা কর্তুক নিহত হইলে, 

রাজকুমার ফরুক শিরার গি'ভামল 

অধিকার ৪ পিতৃহত্যার প্রতঠিশোপ 

মানসে প্রথমে বঙ্গ ও উড়িয্ার নাধেব 

মুশিদ কুলী খাঁর সাহাবা প্রার্থুন! করেন, 

বিফল মনোৌবরথ হই! পৰে হুশেন আলা 

খর শরণাপনন হশ। হুশেন প্রথমে 

মাহাধা দানে অন্বীকৃত হয়েন, পরে 

ফরুক শিয়ারের শিশু কন্ত। ও মাতার 

অনুরোধে সাহাধ্য করিতে সম্মত হন.৷ 

হুশেন আলী খ। ও তাহার ভ্রাতা! 

আবছুল। খ। ফরুক শিরারের পক্ষ অব- 

লম্বন কাঁরলে, এলাহাবাদের সন্নিকটে 

এক তুমুল বুদ্ধে জাহান্দর শাহ পরাস্ত 

হন এবং ফকক শিয়ার সিংহাসন প্রাপ্ত 

হন। আবদুল্না পুরক্কীর স্বরূপ উজীর 

: পদ লাঁভ করেন। সৈরদ ভ্রাত্ নুগলই 
রাঁজ্য লাভের মুলাধার ছিলেন, এই 
হেতু সমরাটকে নাম মাত্র সম্মান প্রদর্শন 

২৭---২৮ 

ভারভীয়"এভিহাসিক 

করিয়], নিজেয়াই শাসনকাধ্য পরি- 

চাঁলন! করিতে লাগিলেন । তাহাদের 

এইরূপ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শত্রু বৃদ্ধিও 

হইল | রাজদরবারের অমাত্য ও 

গাঁরিষদগণ পাদশাহের সঙ্গে মিলিত 

হইয়।, সৈয়দ যুগলের উচ্ছেদ সাধন 
মানসে সচেষ্ট হইলেন। কিন্ত তাঙা- 

দের চেষ্টা সফল হয় নাই । যড়যন্ের 

রিষর প্রকাশ হইয়া পড়িল | ভ্রাতৃদয় 

সম।টের দৃষ্টি শক্তি নাশ করিয়া ত1হাকে 

কারাগরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। 

বাদশাহ কারাগারের ক্লেশ লাঞ্জন! 

সহা করিতে অনমর্ হইয়া, প্রহরীদের 

মহিত বড়বন্থ্ করিয়া, মুক্তিলাভের চেষ্ট। 

করেন | সেই ঘটনাও প্রকাশ হওয়ায় 

মৈয়দ ভ্রাতৃয্গল আহীর্ধয বস্তুতে বিষ 

মিশ্রিত করিয়া, তাহীকে বধ করেন। 

ফরুক শিষ্বানকে বন্দী করিয়া, রফি-উদ- 

দার/জতকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। 

এবং তীহাকে নামমাত্র সমাট করিয়া 

(নজেরাই সমস্ত বাঁজকাধ্য নিব্ধাহ 

করিতে থাকেন। নব নিযুক্ত সমাটের 
ইহা অসহ্থ বোধ হওয়ার, তিনি স্বীয় 

জোর্ঠ ভ্রাতা বরফি উদ্দৌল্লার নামে 

শিকৃকা ও খোঁতন! প্রচারের প্রস্তাব 

করিরা, এই প্রহসন হইতে "বিদায় 

প্রার্থনা করেন। তখন উজীর ও ভ্রাতা 

হুশেন আলী, রফি উদ্দৌল্পার নামে 

শিকৃক1 ও খোতবা প্রচলিত করিলেন। 

রফি উদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর, সৈয়দ ত্রাভৃ- 



যুগল মোহান্মদকে রাজ: পদ প্রদ্দান' 
করেন। মোহাম্মদ শাহ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্য়ের 

অভিভাবকত্ব সহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন 

না। তিনি তীহাঁদের প্রভৃত্বের হাত 

হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত, মালবের 

শাঁদনকর্তা চিনকিলিচ খাঁর সাহায্য 
প্রার্থন। করেন | চিনকিলিচ খঁ। 

ঝাদশাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া) অভি- 

যান করিলে, হুশেন আলি খা 

বাদশাহকে সঙ্গে লইয়! তাঁহার গতি- 

রোধ করিতে অগ্রসর হন | কিন্তু 

বাদশবহের ষড়যন্ত্রে তিনি গুপ্ত ঘাতকের 

হস্তে নিহত হন । ভ্রাতার মৃত্যুতে 

আবহছুল্লা খ। প্রতিশোধ লইবার জন্য 

মোহাম্মদ শাহকে আক্রমণ করেন। 

কিন্তু যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এই 

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 
বাঢ়ের নৈয্দ বংশের গৌরব ও ক্ষমত। 

লুপ্ত হইল। ভ্রাতৃদ্বপ্ের পরম্পরের মধ্যে 
মনোমালিন্য এবং ক্ষমতামদ মত্ত হইয়া 

উভয়েরই অত্যধিক বিলাম ব্যসনে 

অনুরক্তিই, তাহাদের পতনের প্রধান 

কারণ বলিয়া এ্রতিহাসিকেরা বলির 

থাকেন। 
আবছুল্পা! সৈয়দ-__থানেশ্বরের নিকট 
রর্তী বান! গ্রামের বাহাদুর আলীর 
পুত্র । আবছুন কাদেরের উর্দু ভাষার 

রূপান্তরিত কোরাঁণ ১৮২২ খ্রীঃ অবে 

প্রকাশ করেন। 

আবহ মল্ল- (১০৪, ্ীঃঅবে) চালুক 

১৫ 

নরপতি | সোমেশ্বর, বিক্রমাদিত্য ও 
জয়সিংহ, নামে তীহার তিন পুত্রে ছিল। 
কাশ্শীর দেশীয় কবি বিহলন এষ 
বিক্রমাদিত্যের রাজ কবি ছিলেন। 

আব খা--পঞ্চ সহম্র অখারোহীর 

নেতা কাশ্মীর দেশীয় আব! খ। বাঙ্গা-) 

র শামনকর্ত। কুতবউদ্দিন খা 

কোকুলতাম কোকার ( ১৬০১-১৬০৭ 

খ্রীঃ) অন্ততম সেনাপতি ছিলেন। গুর- 

জাহানের প্রথম স্বামী সের আফগানের 

সহিত সংঘর্ষে স্বীয় প্রভূ কুতব-উদ্দিনের 
হায় তিনিও সের আফগানের হস্তে 

নিহত হন। 

আবাজী-_তিনি ছত্রপতি শিবাজীর 
মন্ত্রী বালাজী আবাজীর পুত্র । মহারাজ 

রাঁজারামের পত্রী তারাঁবাই শস্তুজীকো! 
বিনাশ করিয়া, মহারা্র। দেশ অধিকার 
করিবার যে ষড়যন্ত্র করেন, তন্মধ্যে 

তিনি লিপ্ত ছিলেন। তিনি শস্তুজীকে 

বন্দী করিবার জন্ঠ স্থানে স্থানে চিঠি 
লিখিয়াছিলেন। 

আবাজী মোমদেব- তিনি ছত্রপতি 

শিবাজীর একজন সেনাপতি । তিনি 
শিবাজীর পিত| শাহজীর অধীনে এক : 

জন কেরাণী ছিলেন। পরে শিবাজীর 

সেনাপতি হুইয়াছিলেন। এই সুদক্ষ 
সেনাপতি বিজাপুরের কল্যাণ দুর্গের" 
অধ্যক্ষ মৌলানা আহাম্মদকে পরাজিত 

ও বন্দী করিয়া, কল্যাণ হুর্গ অধিকার 

করেন। আবাজী শিবাজীর আদেশে 



২১১ 

রার়গড় ছুর্গও নির্শীণ করিয়াছিলেন। 

আবু . আবহুল্লা, মোহাম্মদ 

* ফজিল- তাহার পিতার নাম সৈয়দ 
'আহাম্মদ। আগ্রার সৈয়দ হাসানের 
পৌত্র। 'মুকরিব-উল-উদিলিন+ নামক 
গ্রন্থের প্রণেতা । ইহাতে সমট মোহাগ্মদ 

ও তাহার উত্তরাধিকারীর বিবরণ 
আছে । ১৬৫০ খ্রীঃ অবে (১১০৬ হিঃ) 

গ্রন্থ সমাপ্ত হর । ১৬৯৪ গ্রীঃ অব্দে 

তাহার মৃত্যু হয়। তঁহার মজহর-উল- 

হক নামে আর একটি নামও ছিল। 

নবাব হরকৃষ্খ রায়ের সময়ে তিনি 

শ্রীহট্রের নায়ের ফৌজদার ছিলেন । 
হরকৃষ্ বায় নবাব দেখ। 

আবু আহাম্মদ আবদুল খাজ-_ 
তিনিই স্থুফি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠীতা | 
ভারতবর্ষে দশম শতাবীতেই সুফি মত 

প্রথম প্রচারিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে 

থাজ! মইনউদ্দিন' কর্তৃকই খ্রীঃ দ্বাদশ 
শতাব্দীতে উহ! বিস্তার লাভ করে। 

আবু ওমর মিনহাজ অল্ জর্জনী__ 
১২৫৩ শ্বীঃ অন্দে তিনি তবকাতই 

নাদিরি' লামক প্রসিদ্ধ ধীতিহাসিক গ্রন্থ 

রচনা করেন । গ্রগ্রন্থ দিল্লীর তৎকালীন 

এসআাট নাসির উদ্দিন সামুদের নামে 

উৎসর্গ করেন। 

আবুল কাসেম, মৌলবী-_জাতীয়- 

তাবাদী মুমলমান রাজনৈতিক নেতা । 
বর্ধমান জিলার এক অভিজাত 

বত পনি বা 

* 

মুসলমান পরিবারে তাহার জন্ম ছয়। 
বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইয়া,. তিনি 
কিছুকাল তাহার পিতৃব্য মৌলবী 
আবছুল জব্বার সাহেবের প্রাইভেট 

সেক্রেটারীর কাজ করেন। তাঁহার 

পিতৃব্য তখন ভূপাল রাঁজ্যের প্রধান 

মন্ত্রী ছিলেন। অন্নকাল পরেই তিনি 
উক্ত কাজ পরিত্যাগ করিষা 

স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। বঙ্গভঙ্গ 

আন্দোলনের সময়ে তিনি রাষ্্রগুক 

স্থরেন্্র নাথের সহকর্মীরূপে রাজনৈতিক 

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এর সময়ে তিনি 

স্বদেশী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ঠ 

কর্মী ছিলেন এবং কংগ্রেদের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন | পরে 

মতানৈক্যহেতু প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের 
সহিত যোগ রক্ষা না করিলেও, প্রবীণ 

রাঙনৈতিক ও দেশমেৰী হিসাঁবে তিনি 
সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। 

তিশি বহু বৎসর ধরিয়। বাঙ্গালার 

ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত ছিলেন এবং 

কয়েক বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক 

সভারও সদন্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
শিক্ষ। সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত 

যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও 

তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 

ছিলেন এবং সভার প্রবীণতম সদন্ত 

রূপে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 

মুসলিমলিগঞ খেলাফত কমিটি প্রভৃতি 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার 



আবু খয়ের 

ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি অতি মিষ্ট- 
ভাঁষী, জনপ্রিয় ও অমায়িক বাক্তি 

ছিলেন । ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর 
মাসে চৌধট্রিবংসব বয়সে বদ্ধমানে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

আবু খয়ের খ_১১৮৮ শ্রীঃ অন্দে 
মুঘলের! মহা রা্্রাদেরে পরাপ্ত করিয়। 

রাজগড় ছুর্গ অধিকার করেন এবং 

থয়ের খাকে তাহার অধাক্ষ পদে 

নিুক্ত করেন। কিন্তু ১৩৯২ খ্রীঃ অন্দে 
মহারাট্রারা ইহা পুন অধিকার করেন। 

খয়ের খা দুর্গ রক্ষ। করিতে অসমর্থ 

হইয়! দুর্শ প্রত্যর্পণ করেন | তাহার 
সৈম্তের৷ তাহার সমস্ত ধনরত্ব লুণ্ঠন 
করেন, এমন কি তাহার পরিবারবর্গের 

অলঙ্কারাদি পর্যন্ত তাহারা আত্মসাৎ 

করে। সম্রাট আওরঙ্গজীব ইহাতে 

অতিশয় ক্রুদ্ধ হইর1 তাহাকে মক্কায় 

প্রেরণ করেন । 

আবুজাফর-_দিললীর সমাট দিতীর 
আকবর শাহ ৮২ বংসর বন্ধদে ১৮৩৭ 

ঘীঃ অব্ধের সেপ্টেম্বর মানে পরলোক 

গমন করেন। তৎপর তাহার পুত্র 
আবুজাকফর, দিনাজউদ্দিন মোহাম্মদ 
বাহাদুর শাহ পাতশা-ই-গাঁজী উপাধি 
গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর দিংহাঁসনে আরোহণ 
করেন । 

আবু ভালেব খাঁ, মির্জা-_তাহার 
পিতার নাম হাজি মোহান্মদ বেগ খ। 

তিনি জাতিতে তুকি ছিলেন। ৯৭৫২ 
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শ্বীঃ অন্দে লক্ষৌ নগরে তাহার জন্ম 
হর। লক্ষৌর নবাব আসফউদ্দৌল্লার 
প্রধান মন্ত্রী মোক্তার উদ্দৌল্ল! তাহাকে 
গঙ্গ। ও যমুনার মধ্যবর্তী ইটোয়া প্রভৃতি 
জিলার আমলদারের পদে নিযুক্ত 
করেন (১৭৭৫ শ্রীঃ | দুই বৎসর এ 
কাজে নিধুক্ত থাকার পর নবাঁব সরকার । 
ইইতে বার্ধক ষাট হাজার টাক বৃত্তি 
পাইরা, অবসর গ্রহণ করেন। ইহার 
এক বদর পরে নবাবের অনুমতি 
অগ্চনারে কর্ণেল আলেকজাগারের 
(0:91. 4১105911001 ) সহকারী নিধুক্ত 

হন | সিপাহী বিদ্রেহের সনয়ে 

রেপিডেন্ট মিঃ মিড্লটন (17. 
)111010690 ) তাহারই সাহায্ো 

বিদ্রোহী বলভদ্র সিংহকে পরাস্ত এব 
পলায়ন কালে নিহত করেন। ইহার 

(কিছুকাল পরে আবু তালেব কাণ্ডেন 

ডেভিভ রিচর্ডসন (01 10810 

10161110501 ) সাহেবের পঙ্গে ১৭১৯৯ 

স্বীঃ অন্দে ইউরোপ যাত্রা করেন । 
তিনি ইংলও ও ইউরোপের কাতপর 

দেশ ভ্রমণ করেন। ভ্রমণ কালে প্রতি- 

দিনের ঘটনাবণী তিনি অতি নিপুণতার 

সহিত লিপিবদ্ধ করিতেন | 

শ্বীঃ অন্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 

তাহার সেই পিখিত বিবরণ সংশোর্ধ* 
শান্তে “ময়াসির-উল বিলাতি ইফ্রানজি” 
শামে প্রকাশিত করেন। ১৮১৪ গ্রীঃ 

অনে চার্লনই,য়ার্ট (0120195 36670) 

১৮০৩ 
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তাহার গ্রন্থের ইংরেজী অন্বাদ ইংলগ্ 
হইতে প্রকাশ করেন। ১৮৬ খ্রীঃ 

+অব্দ তাঁহার মৃত্যু হয় থুলাতি-উল 
আকবর" নামক গ্রন্থও তাহার রচিত। 
আবু তুরাব সৈয়দ-_তিনি বাঙ্গালার 
নবাব মুশিদ কুলী খার সমরে ভূষণার 
ফৌজদার ছিলেন | ভুষণার রাজা 
সীতারাম রার, তাহাকে বধ করেন। 

আবু দৌলত-_এক্জন বিখ্যাত 
দরবেশ। তিনি হজরত শ|হ জালাল 

আমিনের অনুগত অস্ঠতম শিষ্য ছিলেন । 
শ্রীহট্রের ছনখাহড় পরশণার বিবি 

দৌলত গ্রামে তিনি বান করিতেন এবং 

তথাম্ম এখনও তাহার সমাধি আছে। 

আবুবকর তুঘলক--দিলীর সম্রাট 
শিফরোজ শা তুঘলকের পৌত্র । ১৩৮৯ 

শ্রী; অন্দে তাহার পিতৃবা পুএ গিয়াস 

উদ্দিন নিহত হইলে, তিনি দিলীর 

সিংহাসনে আরোহণ করেন । তিনি 

নাত্র দেড় বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
তাহার খুল্লতাত মোহাম্মদ তুঘলক 

তাহাকে দিংহাসন চ্াত করির। দিলীর 

সম্রাট হন। তিনি মেওয়াড়ের দিকে 

পলায়ন করিয়াছিলেন কিন্ত ধৃত হইয়। 

দির্লীতে আনীত হন এবং কয়েক বৎসর 

মিরাটে বন্দী অবস্থায় যাপন করিয়া 
মৃত্যু মুখে পাতিত হন | 
আবুবকর, সৈয়দ- ১৬১৫ খীঃ অন্দে 
বাঙ্গালার নবাব শেখ কাশিম, কর্তৃক 
(তিনি আপাম বিজরে প্রেরিত হয়েন। 

ভরতীয়-এঁতিহসিক আবুল কাশিম 
শা শশিিস্সদানহাি। 

আসামের আহোম বংশীয় নরপতি 
প্রতাপ সিংহ তীহাকে যুদ্ধে পরাজিত 
ও নিহত করেন। 

আবু রায় -- বদ্ধমান রাজবংশের 
স্থাপয়িতা সঙ্গমসিংহ ইহার পিতামহ 
এবং বাবু রায় তাহার পিত৷ ছিলেন । 
১৬৫৭ শ্রী; অন্যে আবু রায় 
বর্ধমান চাকলাঁর ফেজদারের অধীনে 
বদ্ধমান সহরের অন্তর্গত রেকাবে 
খাজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী 
পদে নিবুক্ত ছিলেন। তিনি সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথমে পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে 
বঙ্গে আধির1 ৭দ্ধমানের নিকটবন্তী 
তুভাগের গাজন্ব সংগ্রাহকের কার্যে 
নিযুক্ত হন। তাহার পুত্র বাবু রায় 
বন্ধম|ন পরগণা ও সন্নিকটবর্তী তিন 
নহালের জমিদারী প্রাপ্ত হন। 
আবুল আয়েব-খলিফা দ্বিতীয় 
ওনারের রাজত্ব কালে আবুল আয়ের, 
লামক তাহার এক সেনাপতি বিপুল 
সৈঙ্ক বাহিনাসহ সিন্ধুদেশ আক্রমণ 
করেন। আরোর নামক ক্ষেত্রে হিন্দু 
মুসলমানের তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। 
এই ঘুদ্ধে আবুল আয়েব সসৈন্তে 
নিহত হন। 

আবুল কাশিম মির্জা_ সম্রাট 
হুমীখুনের ভ্রাতা মিজা কমরাণের 
পুত্র । ১৫৫৭ খ্রীঃ অবে সম্রাট আকবর 
কতৃক তিনি গোন্ালিয়র ছুর্গে বন্দী 
হন এবং কিছুদিন পরেই সম্রাটের 
আদেশে নিহত হন। 



আবুল ফজল 

আবুল কজল _তিনি একজন প্রসিদ্ধ 

ধ&ঁতিহাসাঁকি পণ্ডিত এবং পারশ্ঠ ভাষার 

ততাঁরিখই-বাইহাকী” নাঁমক একথানি 
প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা! করেন। 

আবুল ফজল, শেখ -_ সম্রাট 

আকবরের অন্যতম মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ 

খ্রতিহাসিক | তিনি নাগোঁরের শেখ 

মবারকের পুত্র ৷ মবারকের পিতা 

অর্থোপার্জনের জন্ত স্বীয় জন্ম ভূমি 
আরব দেশ ত্যাগ করিয়], ভারতবর্ষে 

আগমন করেন । আবুল ফজলের 

জোষ্ট ভ্রাতার নাম শেখ আবুল ফৈজি। 

১৫৫১ শ্রী; অব আবুল ফজলের জন্ম 

হয়। আকবরের উনবিংশ বর্ষ রাজত্ব 

কালে তিনি তাহার সহিত পরিচিত 

হন। তিনি প্রসিদ্ধ 'আকবর নামা? 

ও 'আইন-ই আকবরী* নামক গ্রন্থের 

রচয়িতা । “মক্তোবাত-অল্লমী” নানক 

তাহার পত্রাঝলী বাঁজকীয় দরবারের 

উচ্চ আদর্শে পূর্ণ। ১৫৯৭ খ্রীঃ অবে 
সুলতান মুরাদের সঙ্গে তিনি দাক্ষিণাত্য 

বিজয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রা্জ- 

কুমার সেলিম, আবুল ফজলের জন্য 

অনেক অন্ঠায় কার্ধ্য হইতে বিরত 

হইতে বাধ্য হন। তজ্জন্ত তিনি আবুল 

ফজলের উপর জাত ক্রোধ ছিলেন 

পাচ বৎসর পরে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন 

করিতেছিলেন সেই সময় রাজকুমার 

সেলিমের পবামর্শে বুন্দেল খণ্ডের অন্ত- 

গত আচ্চার রাজা বীরসিংহদের 
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তাহাকে ১৬০২ শ্রী: অবে নিহত 

করিয়।, তাহার ছিন্ন মস্তক মেলিমের 

নিকট প্রেরণ করেন | সেঙ্লিম পর 

মস্তক জঘন্ত স্থানে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় 

জঘন্ত মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। 

সম্রাট আঁকবর স্বীয় বন্ধু ও মন্ত্রীর মৃত্যু 

ধবাদে এত মন্াহত হইয়াছিলেন যে)! 

তিনি দুই দিন ছুই রাত্রি আহার নিদ্র। 

পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

আবুল ফতে বেলগ্রামী, কাজী _ 
তিনি শেখ কামাল নামেই সাধারণতঃ 

প্রসিদ্ধ । ১৫১১ খ্রীঃ অৰে তাহার জন্ম 

হয়। প্রসিদ্ধ মুঘল সমট আঁকবরের 

রাজত্ব কাঁলে তিনি বেল গ্রামের কাজী 
ছিলেন | ১৫৭৯ শ্রীঃ অবে বঙ্গের 

শাসনকর্ত! মজফর খ। তির্ধতির সময়ে" 

তিনি দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ কর্তৃক 

বঙ্গের প্রধান বিচারপতি পদে নিধুক্ত 

হন। ১৫৯২ খ্রীঃ অবে তাহার মৃত্য 

হয়। 

আবুল ফতে, শেখ তিনি বিখাত 

মৌলানা! কাঁজী আবছুন মুক্তাদীর 

পৌত্র | জৌনপুরের এই বিখ্যাত 

মেলবী শেখ আবুল ফতে অতিশয় 

বিদবান্, ধর্মুপিপাস্থ ও নির্লোভ ছিলেন। 
তিনি ধনীর নিকট কখনও কিছু প্রার্থনা 

করিতেন না। এমন কি দিলেও তাহা 
গ্রহথ করিতেন না । জৌনপুরের 

সুলতান ইব্রাহিম তাহার বাসগৃহ্র 

দরজার চৌকাঠ ভক্তির মহিত চুম্বন 
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করিয়া, তারপর এই সর্বত্যাগী সাধু 

ফকিরের গৃহে প্রবেশ করিতেন । 

তাহার প্রতি লোকের এমনই অচল 

ভক্তি ছিল যে, তাহার মৃত্যুর পর 

হইতে তাহার সমাধি ক্ষেত্র তীর্থস্থানে 

পরিণত হইয়াছে । 

আবুল করার- হালাগু খা কর্তৃক 

বোগদাদ নগর ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে ইনি 

দ্বাদশ পুত্র সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে 

আগমন করেন। তীহার! স্বরণপ্রস্থ 
ভারত ভূমিতে উপনীত হইয়া, ভাগ্য- 
লক্ষ্মীর অন্বেষণ করিতে আরস্ত করেন 

এবং সমসাময়িক সম্টী বলবনের 

প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া, 
বিশিষ্ট পন প্রাপ্ত হন। তদবধি তাহার] 
ভারতবর্ষে সাঁতিশয় প্রতিপত্তিশালী 

হইয়। উঠেন এবং বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে 

নানাস্থানে ছড়াইয়। পড়েন। ইঞ্ঠাদের 

এক শাখা বিহারের অন্তর্গত বাঢ় 

মক স্থানে বাসস্থান নির্দেশ করিরা- 

ছিলেন! ইহাদের বংশধরের। বাঢ়ের 

সৈয়দ বংশ নামে প্রখ্যাত। এই সৈয়দ 

ংশের গৌরব ও প্রতিপত্তি বহুকাল 
অন্তহ্থিত হইয়াছে । এই বংশের দানও 

সাধারণের অপরিচিত হুইয়। পরিয়াছে। 

কিন্ত এক সময়ে বাঁট়ের নৈয়দ বংশীয়- 
দের নাম প্রবাদ বাক্যের ন্যায় ভারত- 

বর্ষের সর্বত্র উচ্চারিত হইত। গুণমু্ধ 
জনসাধারণ তাহাদের রণকুশলতা 

সাহদিকত1 এবং কর্ম্মপটুতা উপমা স্বরূপ 

ভারতীয়-এঁভিহাসিক আল ময়ালী 

ব্যবহার করিত। সৈয়দগণ আপনা- 

দিগকে ভারতের অধিবাসী বলিয়। 

মনে করিতেন এবং ভারতীয় মুসলমান 

সমাজের স্থথ ও ছুঃখের সহিত অচ্ছে্ত 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়। পরিয়াছিলেন। 

আবুল ফৈজী-সম্রাট আকবরের 
একজন প্রবীন মন্ত্রী। তিনি একজন 

উচ্চ শ্রেণীর ফাঁশী কবি বলিয়া খ্যাত 

ছিলেন। সম্রাট তাহাকে অত্যধিক 

ভালবাসিতেন। ১৫৯৫ খ্রীঃ অব তিনি 

পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর অব্য- 

বহিত পুর্বে সম্রাট তাহার শয্য। পার্থ 
উপস্থিত ছিলেন । আবুল ফজল দেখ। 

আবুল ময়ালী শাহ -- সমাট 
আকবরের অধীনস্থ একজন সামন্ত 

রাজা । তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থিত 

হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাবুলে 
আশ্রর লইতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। 

কাবুলে তখন আকবরের ভ্রাতা 

মি মোহাম্মদ হাকিম শাদনকর্তী 
ছিলেন। তিনি স্বীয় ভগিনী মেহের-উন, 

নিসার সহিত তাহার বিবাহ দিয়, 

তাহাকে রাজ্যের প্রধান কর্ম- 

চারীর পদে নিযুক্ত করেন। মির্জ। 

মোহাম্মদ তরুণ বয়স্ক বলিয়। তাহার 

মতেই অনেক সময় বরাঁজকাধয 

পরিচালনা করিতেন। কিন্ত তাহার 

দূ! গিংহাসনের দিকে ছিল। তিনি 

মির্জা মোহাম্মদের অভিভাবকত্বের 
ভান করিয়া, তীহাকেও অপসারিত 



আবুল হাসন 

করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, 

ইতিমধ্যে বদঞ্চশানের ভূপতি মির্জা 
সুলেমান তাঁহাকে আক্রমণ করির। 

নিহত করেন ( ১৬১৪ খ্রীঃ) | আবুল 

নয়লী একজন কবিও ছিণেন। 

আবুল হাসন __ সম্রাট জাহার্গিরের 

মন্ত্রী ইতিমদ্দৌল্লার পুত্র ৷ তাহার 
অন্ততম কন্তা আরজমন্দবান্জ (অগ্ঠন1ম 

মমতাজমহল ) সমআাট শা-জাহানের 

মঠিত পরিনীত। হন। (২) তিনি 

ঢাকার নবাব খারেস্তা খার একজন 

শৌসেনাপতি ছিলেন। ঢাকা হইতে 

১৮ ক্রোশ দূরে গঙ্গ। ও ব্রহ্মপুত্র সং- 

যোগস্থল্রে নিকটে নবাবের এক থান 

ছিল। মগ ও পটটুগীজ জল দন্াদের 

দমন করিবার জগ এখানে সৈন্য ও 

নৌবহর রক্ষিত ছিল। আবুল হুশেন 

এখানে ছুইশত রণতরী মহ অবস্থান 

করিতেন। নবাব শায়েস্তা খা! এই 

রণতরী ও শৌসেনাপতিদের সহাষ্যেই 

চট্রগ্রাম হইতে মগধিগকে তাঁড়াইস্কা 

উক্ত স্থান অধিকার করেন। . 

আবুল হাসন খ। মির্জী _ ইংরেজ 

বাজদরবারে পারস্তের রাজদৃত রূপে 

তিনি ১৮০৯-১৮১৯ শ্রী: অব পর্য্যন্ত 

অবস্থান করিয়াছিলেন । হয়রাত নানা, 

( আঁশ্চধ্য বিবরণ পুর্ণ পুস্তক) নামক 

গ্রন্থে তিশি ভারতবর্ষ, তুরস্ক, রুধিন1, 

ইংলণড প্রড়ত দেশে তাহার ভ্রমণ 

বৃ্তান্ত লিপিবদ্ধ করির|ছেন। 

জীবনীকোষ ২১৬ 

আবুল হুশেন (ডাক্তার ) -- হুগলি 
জিলার বাগনান গ্রামে ১২৬৯ সালে 

ইহার জন্ম হয়। কলিকাতা মাদ্রাপার 

শিক্ষ। মমাপনান্তে তিনি বিলাত গমন 

করেন। ইউরোপ ভ্রমণান্তে আমে- 

রিকায় যাইয়। চিকিৎস। বিদ্যার এমডি, 

উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পর বিজ্ঞান 

অধায়ন করেন। তিনি বহু গ্রন্থের 

রচয়িতা ছিলেন | স্বীর উদ্ভাবিত 

হোসেন ছন্দে “হ্ব্গাবোহণ?,। “যমজ 

ভশিনী” ও “জী-স্ত পুরণ? নামক তিন 

খালি কাব্য পিখির। গিয়াছেন, এত দ্ 

ব্যহাঁত তাহার পাচিত আরও অনেক 

গ্রন্থ আছে । 

আবুল হুশেন, মীর_তিনি দিল্লীর 
মছ্াট বহলোণ লোদীর অন্থতম মন্ত্রী ও 

সেনাপতি 1ছলেন । তাহারই বুদ্ধি 

কৌশলে প্রসিদ্ধ প্রথম কালাপাহ!ড 

( অন্য নাম মোহাম্মদ ফল্মুলী )ধৃত ও 

বন্দা হইপ্া দিল্লীর সমআাট বহুলোপ 

লোদীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

আবু সৈয়দ ত্রিমিজ - একজন 
বিখ্যাত ফকির | তাঁহার সমাধি 

মুশিদাবাঁদ জিলার শেখের দিঘি নামক 

গ্রামে বর্তমান আছে । তিনি বাঙ্গালার 

শাসনকর্তা হুণ্নে শাহের সময়ে বর্তমান 

ছিলেন। তিনি নবাবের শ্বদেশবামী 

ছিপেন। তাহার অলৌকিক ক্ষমতার 

মুগ্ধ হইনন। নবাব তাঁহাকে তথায় বাস 
ঝরনার ব্যণস্থ|! কিয়া দেন । তদর্ে 



২১৭ 

৬৬ বিঘ নিষ্কর ভূমি তীহাঁকে প্রদত্ত 

হইগ্পাছিল। স্বদেশ হইতে তাহার 
পরিবারবর্কেও নবাঁৰ আনন 

করেন। এখনও সেই বিখ্যাঁত ফকিরের 

ংশধরগণ তথায় বাস করিতেছেন । 

আবু হছুশেন, কুতব শাহ-_তিনি 

গোলকুণ্ডার কুতবশাহী বংণের শেষ 

নরপতি । ১৬৭২ থ্রী; অবে' তাহার 

শ্বশুর আবছুল কুতব শাহের মৃত্ার পরে 

তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

ধিলীর সম্রাট আওরঙ্গজীব ৫গোলকুগ 

অধিকার করি?ার জন্ত নানারকম ছল 

অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন তাহাতে 

কৃতকাঁধী লা হই,» ভিনি স্বীঘ্ধ পুত্র 

শ[হ আলম ও খ জাহানের অধানে 

প্রবল এক গেগ্ভদল প্রেরণ করিব] 

গোলকুণ্ড আক্রমণ করিলেন । আবু 

হুখেন সেনাগতি ইব্রাহিম খাঁকে 

প্রতিরোধার্থ প্রেরণ করেন । মুঘল 

সেনাপতি খা জাহান অতি ঝষ্টে 

পণাগন করিয়া প্রাণ রঙ্গ। করেন। 

পরে এই ইব্রা,হম খাই বিশ্বাপঘাতকতা- 
পুব্ক মুঘল পক্ষ আশ্রর করেন । 

আবু হুশেন অন্যন্তোপাঞ হইয়া! অতি 

হীন সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়], রক্ষ। পান। 
আওরঙ্গঞীব ইহাতে অসপ্তষ্ট হইয়া শাহ 

আলম ও খা জাহানকে অতিশয় 
তিরঙ্গার করেন। ১৬৮৭ খ্রীঃ অর্কে 

'আঁওরঙ্গজীব গুলনর্গের 'গ্রসিদ্ধ ফকির 
সৈয়দ মোহাম্মদ গিশুর সমাধি দর্শন 

ভারতায়-এাতহাসিক আব্বাস মির্জা 

করিতে যাইতেছেন বলিয়া, প্রকাশ 

করেন। আবু হুশেন তাহার বাকো 

বিশ্বাস স্থাপন করিয়াঃ তখহাকে ৫ লক্ষ 

স্বণ মুদ্র প্রেরণ করিলেন । কিন্তু 

আঁওরঙ্গজীব গোলকুণ্ডার সমীপবস্তী 

হইয়া, স্বীষ্ব মুত্তি ধারণ করিলেন এবং 

অতি হীন ভাবে একখান! চিঠি লিখিয় 

তাহার রাজা আক্রমণ করিলেন । 

সেনাপতি আবছুর রজ্জাকের কৃতিত্ব 

আওরঙ্গজীব আট মাস পর্যন্ত গোল- 

'কুণ্ডা অধিক।র করিতে পারেন নাই! 

অবশেষে আবদুর রজ্জাক বিশ্বাস 

বাতকতাপুধ্বক মুঘল পক্ষ অবলম্বন 

করিলে, আবু হুশেন পরাজিত ও বন্দী 
২ইয়। দৌলতাবাদে প্রেরিত হন এবং 

তথা ১৭০৭ খ্রীঃ অনব্ধে পরলোক 

গমন করেন । 

আব্বাস আলী-- একজন পারমার্থিক 
সংগাত রচন্নিতা । তাহার জন্মস্থান 

টট্টগ্রাম। 

আব্বাস বিন আলি সারবাণী-__ 
তিনি শের শাহের রাজত্বের একটি 

স্থন্দর ইতিহাস লিখিরা সম্রাট 

আকবরের নামে উৎসর্গ করেন । 

তাহার গ্রন্থের নাম “তোছকাই আকবর 

শ[হী, ইহার প্রথম অংশ লর্ড কর্ণ- 
গওয়াপিসের সময়ে মজর আলী বর্তৃক 
উদ্দ(তে অন্বাদিত হয় | ইহাঁকে 
“তোয়ারিক-ই-শের শাহী,ও বলে। 
আব্বাস মির্জঞা__কবি ও গ্রন্থকার । 



চপ 

আভন্বর 

তিনি উর্দ, ভাষায় খ্রীস্ট্ের জীবনী 
অবলম্বনে একখানি কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন 

করেন। 

আজম্বর--১৮৩৪ হীঃঅবে কুর্গ ইংরেজ 

রাঁজ্যতৃক্ত হইলে, তথাঁকার রাজ। 
বীর রাজেন্দ্র মাসিক ৬০০ ছয় হাজার 

টাকার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া! কাণীবাঁসী 

হন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই আ'ভ্রম্বর 

নামে রাজবংশী এক ব্যক্তি ইংরেজ- 

দিগকে রাজ্য হইতে ছুর করিবার জন্ত 

বিদ্রোহী হন। অতি অল্প আগামেই 
প্র বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছিল। 

আমজদ আলী শাহ _ অযোধ্যার 
নবাব । ১৮৪২ গ্রীঃ অবে তাহার পিতা 

মোহাম্মদ আলি শাহের মৃত্যুর পরে 

তিনি লক্ষৌএর সিংহাসনে আরোহণ 

করেন । ১৮৪৭ খ্রীঃ অবে তাহার 

মৃত্যু ংইলে তাহার পুত্র ওয়ীজাদ আলি 
শাহ, লক্ষৌর দিংহাসনে আরোহণ 
করেন। এই ওয়াজাদ আলি শাহেরই 

সময়ে ১৮৫৬ হী; অবের ৭ই ফেব্রুয়ারী 

অযোধ্য। বৃটিশ রাঁজ্য ভুক্ত হয় । 
আমরাঁজ-_ কনৌজপতি যশোবন্ধীর 

পুত্র | জৈন গ্রন্থ «বাপ্পা ভট্ট স্থরি 

চব্রিত” এবং রাজ শেখরের প্রবন্ধ কোষঃ 

প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, 
কনৌজপতি বশোবন্ধীর পুত্র আম- 
রাজের সহিত গৌড়ের বাজা ধর্মপালের 
শত্রুতা ছিল। আমরাঞ্জ তরুণ বয়সে 
জৈন তি বপ্পট ভট্ট হরি কর্তৃক জৈন 
ধর্থে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । 

জীবনী-কোষ ২১৮ 

আমরাজ--তনি একজন জ্যোতিষ- 

শাস্ত্রের গ্রন্থকার । ব্রহ্মগুপ্ড কত খণ্ড 

থাগ্ভ নামক করণ-গ্রন্থের তিনি টিকা- 

কার। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে 

বর্তমান ছিলেন। 

আমশন্্া- বর্তমান কান্টিবার 
প্রদেশের অন্তর্গত বদানগরের প্রাচীন 

নাম আনন্দপুর। আনন্দপুরের মহা- 

দেবের পুত্র আমশরন্ম। খগুখাগ্ভের উপর 

এক টিকা লিথিয়ছিলেন | তিনি 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। 

আমহাষ্ট? লর্ভ--১৭৭৩ খ্রীঃ অন্ধের 

১৪ই জানুয়ারী তাহার জন্ম হয় । তাহার 

সম্পূর্ণ নাম উইলিয়ম পিট, আর্ল অব্ 

আমহাষ্ট আযণ্ড আরাকান ( 11%] 
01 4১110100186 2730. 41809 ) ১৮১৬ 

প্বীঃ অন্দে তিনি চীনদেশে দৌত্যকাঁধ্যে 
গমন করেল | ১৮২৩ খ্রীঃ অবের 

প্রথম ভাগে বড়লাঁট মার্কইস্ অৰ্ 
হেষ্িংস (1120015 0? ছ880709 ) 

ভাঁরতবর্ষ ত্যাগ করিয়া! ইংলণ্ডে গমন 
করিলে, তাঁহার স্থানে কাউন্সিলের 

প্রধান সভ্য জন আডাম (৭০1) 

40910) ) কিছুদিন কার্য করেন । 

তৎপরে লর্ড আমহাষ্ট ১ল। আগষ্ট 

(১৮২৩) তারিখে কলিকাতা পৌছিয়! 

কার্য ভার গ্রহণ করেন। তাহার 

প্রথম কাজ মুদ্র। যন্ত্র ঘটিত উত্তেঞ্লার 
প্রশমন । জেমস্ সিন্ধ বাঁকিংহাম 

নামক এক ব্যক্তি কেলকাটা জর্েল 



২১৯ 

€ 0910060০৪1১] ) নামে এক- 

থানা ইংরেজী পত্রের সম্পাদক ছিলেন। 
তিনি গভর্ণমেণ্টের কার্যের এমন 

তীব্র সমালোচনা করিতেছিলেন যে, 
তৎকালীন অস্থায়ী বড়লাট জন আডাঁম 

তাহার পত্রিক। পরিচালনার অনুমতি 

পত্র বাতিল করিয়া, তাহাকে এদেশ 

হইতে বাহির করিয়া দেন। ইহাতে 

তৎকাঁলে ব্ড়ই উত্তেজনার স্থানটি হইরা- 

ছিল। ১৮২৪ খ্রীঃ অবে ব্রদ্মদেশের 

রাজার সহিত ঘুদ্ধ উপস্থিত হয় । ইতি- 

পুর্ণ্বে বন্মীরা আঁপামের পূর্বাঞ্চল ও 

মণিপুর অধিকার করিয়াছিলেন | 

তৎপরে তাহার! বৃটিশ রাজ্যেও উৎপাত 

আরম্ভ করে । লর্ড আমাহর্ট বাধ্য 

হইয়া! তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিলেন । ব্রদ্ম পুত্র নদী দিন! একদল 

সৈন্য আপামে প্রবেশ করিরা বন্মী- 

দিগকে সেই দেশ হইতে তাড়াইম়! 

দিল। আঁর একদল চট্টগ্রামের পথে 

আকিয়াবে উপস্থিত হইয়া, সেইস্থান 
অধিকার করিল। তৃতীয় দল ইরাবতী 

নদী দিয়। প্রোম নগরে উপস্থিত হইল। 

চতুর্থ দল মার্টীবান অধিকার করিল। 
এই যুদ্ধে ' বুটিশ পক্ষে ১৪ কোটা টাক! 
ব্যর ও ২০ হাজার সৈন্ত হত হয়। 

অবশ্থ ব্রহ্ম রাজ্যেরও প্রভৃত অর্থ ও সৈন্ট 

নাশ হইয়াছিল। অবশেষে ব্রদ্ধরাজ 

আসাম আরাকন ও টেনানরিম প্রদেশ 

পরিত্যাগপুর্ধক এক কোটা টাকা 

ভারতীয়-এঁভিহাসিক আমান 

ক্ষতি পুরণ দিয়া, সন্ধি করিতে 

বাধ্য হইকাছিলেন (১৮২৬) । তাহার 
পরবর্তী ঘটন! ভরতপুর জন । ১৮০৫ 
শী; অবে কর্ণেল লেক (001. 1,279 ) 

উহা! আক্রমণ করিতে যাইয়। পরাস্ত 

হন। তদবধি লোকের ধারণ! জন্মিয়া- 

ছিল। ভরতপুরের হর্গ অজেয়। ভরত- 

পুরের রা বলবস্তপিংহকে সিংহাসন- 

ট্যুত করিয়া দুর্জনশাল রাজ্য অধিকার 
করিয়।ছিলেন । ইংরেজ গভর্ণমেন্ট 

বলবস্তানিংহকে পুন হ্বীরপদে প্রতিষ্ঠিত 

করেন। ১৮২৬ ত্রীঃ অবঝেরজানুয়ারী 

মাসে প্রধান সেনাপতি লর্ড কম্বার- 

মিয়ার €001072707679 ) ভরতপুর 

দুর্গ অধিকারপুর্বক পূর্ব পরাজয়ের 
দুর্নাম অপনোদন করেন | তাহাঁরই 
শাপনকালে ১৮২৩ খ্রীঃ অবে বাঙ্গালা- 

দেশে শিক্ষা কার্ষের তত্বাবধানের জন্য 

কলিকাতার একটি শিক্ষা সমিতি 

স্থাপিত হয়। দিলী ও আগ্রাতে কলেজ 

প্রতিষ্ঠিত হয় | উইলসন সাহেবের 

প্রফত্বে কলিকাতা নগরীতে সংস্কৃত 

শিক্ষার, জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষিত 

হয়। ১৮২৮ খ্রীঃ অবে ১০ই মার্চ 

তিনি ম্বদেশে প্রতিগমন করেন এবং 
১৮৫৭ ঘ্রীঃ অবের ১৩ই মাচ্চ তিনি 

পরলোক গমন করেন । তীাহারই 

সময়ে সিমলাশৈলে প্রথম বড়লাটের 

শ্রষ্মাবাস স্থাপিত হয়! 

আমান- মুসলমান বৈষ্ণব কবি । 



আমানত উল্লা 

কৃষ্ণলীল! বিষয়ে ইনি পদ রচনা! করিয়া- 

ছেন। তীহার জন্ম স্থান চট্টগ্রাম ! 

আমানত উল্লাঃ মৌলবী হাফেজ 
সৈয়দ-_-তাহার বাপস্থান ২৪পরগণার 

অন্তর্গত বসিরহাঁটে ছিল। তিনি ১২৪১ 

সালে 'কের়ামতনাঁমা, নামে এক বই 

বাংলা ভীষাম্ম লিখেন । তাহার উর্দূ 
ভাঁষায় লিখিত গ্রন্থের নাম “হেদাঁয়েৎ 

ইস্লাম” | 
আমানত খা_তিনি একজন বিখ্যাত 

নন্তালিক লেখক | সম্রাট শা-জাহানের 

রাজত্বের একাদশ বর্ষে তিনি আগ্রার 

তাজমহলের উপরে সমস্ত লেখা লিখিয়] 

ছিলেন। |] 
আমানত মুন্সী-বাঁঙালী মুসলমান 
কবি । ইন্না, নামক পুস্তক তাহার 

বচিত। 

আমানী, মির্জী_বাঙ্গাল।র শানন 

কত্ত সরফরাজ খা?১৭২৯-১৭১০ খ্রীঃ) 

আনীবন্দী খার সঙ্গে বুদ্ধে নিহত হইলে 

তাহার হস্তী চালক অতি গোপনে 

সরফরাজ খার মুত দেহ মুর্শিদাবাদে 

আনয়ন করে। সরফ রাজের পুত্র 

মির্জী আমানী গোপনে মুক্তা খাঁলীতে 

পিতার দেহ সমাহিত করেন। পরে 

আলীবদণী হন্তে আত্মসমর্পণ করিতে 

বাধ্য হন। 

আমিন আহাম্মদ মহম্মদ রাজি-_ 
১৫৯৪ খ্রীঃ অর্ধে তিনি সম্রাট আকবরের 

রাজত্ব কাণে তাহার 'গ্রগিদ্ধ জীবন, 

জীবনী-কোব ২২ 

চরিত কোবৰ “হপ্ত আঁকলিম” গ্রন্থ শেষ 

করেন । এই গ্রন্থে জীবন চরিত ব্যতীত 

মমমণ্ডলস্থিত অনেক নগর ও দেশের 

বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

আমিনা দিল্লীর বাদশাছের কন্ত] 

অন্তনাম শেরিণা । অনন্ত সাধারণ 

পতি প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ বীরভূম 

রাজ বদ্দিউজ্জমান খ1 কর্তৃক নির্মিত 

শেরিণার সমাধি মন্দির হাতেমপুর 

তর্গ মধ্যে অবস্থিত থাকিয়৷ সকলের 
দর্শনীয় বস্তৃদপে শোভা পাইতেছে । 

শেরিণা এক্ষণে হিন্দু মুসলমান 

সকলেরই পুজিতা । পথিকের] মন্দির 
পার্থ পিয়া বাইবাপ সমম্ম তাহাকে 

সকলেই সভর্ভি প্রণাম করিয়া যাম। 

সুনলমানগণ প্রতি সন্ধ্যার তাহার সমা1ধ 

মন্দিরে আলোক প্রদর্শন করেন ও 

পব্বদিনে সম্রাট কন্তার কল্যাণ কাঁননার 

নমাজ পড়িরা থকেন। ১৭১৩ খ্রাঃ 

অন্দে আমিনার জন্ম হয় এবং ১৭৪৫ 

খ্রীঃ অন্দে মৃত্যু ঘটে । ওস্মান দেখ । 

আমিন। ব্গেম-তিন বঙ্গের শাসন 
কর্তা আলীবদ্ী খার তিন কন্ঠার মধো 

সর্ব কনিষ্ঠাছিলেন। আলীবন্দী খ। 

স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহাম্মদের তিন 

পুত্রের সহিত তিন কন্তার বিবাহ দেন 

কনিষ্ঠ টজনদ্দিন আমিনা বেগমকে 

বিবাহ করেন। তীাহাদেরই পুত্র প্রসিদ্ধ 

সিরাজউদ্দৌল।। জৈনদিন ও সিরাজ 

দেখ। 



২২১ ভারতীয়-এতিহাসিক আমীর আলী 

আমিয়ট-_পাটনার জনৈক ইংরাজ ূ ফকির। ইনি এলাহাঁবাদের লিকট- 

কুঠীর অধাক্ষ। বঙ্গের নবাব মীর ৃ বর্তী সোরাও নিবাসী ছিলেন । প্রসিদ্ধ 

জাফরের সময়ে ইনি পাটনাতে ইংবাজ 

কোম্পানীর কন্মচারীন্পে 

করিতেন। 

আমীর আলী খাঁ-নবাঁব বাহাঁছুর 
১৮১০ শ্রী; অন্দে বিহার প্রদেশের বাঁঢ় 

নগরে তাহার জন্ম হয়। ১৮২৯ খ্রীঃ 

অন্যে অযোধ্যার নবাঁৰ নাদিরউদ্দিন 

হারদর খার অধীনে কম্ম গ্রহণ করেন। 

১৮৩৮ খ্াঃ অনব্যে কলিকাঁতার 

প্রেঘিডেন্সীর কমিশনারের কোঁটে 

ডিপুটি এনিষ্টেট স্ুপারিণ্টেনগ্ডেন্ট 

নিযুক্ত হন। ১৮৪৫ শ্রী: অকে সদর 

দেওয়ানী আদালতে মরক!রী উকীণ 

নিধুক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অন্দে পাটনার 
কমিশনারের পাঁশশশনেল এসিষ্টেপ্ট নিযুক্ত 

হন। ১৮৬৪ খ্রীঃ অন্দে খ। বাহাছুর 

উপা/ধ প্রাপ্ত হন এবং বাংলার লেজি- 

শ্লেটিভ কাঁউনসিলের মেম্বার হন । 

তৎপরে অযোধ্যাঁর ননাঁবের অধীনে 

কন্ম গ্রহণ করেন । পরে বাংলার 

কাব্য 

ননাব নলাজিরের খণ পরিশোধের 

পহায়ত করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অবে 

নবাব উপাধি প্রাপ্ত হল। ১৮৭৮ খ্রীঃ 

অৰে তিনি তুরস্কের সুলতান হইতে 

সম্মান জনক 0.0. 0. উপাধি প্রাপ্ত 

হন। ১৮৭৯ শ্রী অবে পরলোক 

গমন করেন। 

আমীর আলী শ!- একজন প্রসিদ্ধ 

বাঙ্গালী সাধু মাধৰ দাস বাঁবাজীর 

সহিত ইহার হ্ৃগ্ভতা ছিল। মাধব দাস 

দেখ। 

আমীর আলী, সৈয়দ_ ১৮৪৯ রী 
অন্দের ৬ই এপ্রিল চ,চড়ায় ইনি জন্ম- 
গ্রহণ করেন । তীহার পুর্ব পুরুষের! 

পারশ্ত দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। তাহার পিত। সৈয়দ সাদত 

আলী অবোঁধা। প্রদেশের উনাও জিল। 

হইতে বাঙ্গালার আগমন করেন । 

তাহ।রই পুত্র আমীর আলী প্রগিদ্ধ 

ব্যববহারজীব ও বিচারক ছিলেন। তিন 
ব্বনান.খ্যাত ভারতের অন্ভতম স্ুসস্তান 

মহম্মদ মহসীন প্রতিষ্ঠিত হুগলী কলেজে 

শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সরকারী 

বৃত্তি লাভ করিয়। বিলাতে ১৮৭৩ খ্রীঃ 

অন্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

দেশে আপিয়া! হাইকোর্টে ব্যবহার- 
জীবের কাধ্যে নিবুক্ত থাক। কালে, 

আইন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইন়্! 

মুনলমান আইন সম্বন্ধে অধ্যাপনা 

করিয়াছিলেন। তাহার প্রণীত মুসল- 

মান আইনসংক্রান্ত গ্রন্থ আইন 

কলেজের পাঠ্যরূপে নির্দি্ইট আছে। 

তিনি কিছুকাল কলিকাতায় পুপিশ 

ম্যাজিপ্রেট ছিলেন এবং ১৮৯০ খ্রীঃ 

অবে হাইকোটের জজ নিযুক্ত হইয়। 
প্রথম মুসলমান বিচারপত্তিরূপে খ্যাতি 



আমীর খসরু 

লাভ করেন। তিনি একে একে বঙ্গীয় 

ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের মদগ্য 

নিযুক্ত হইয়াছিবেন | ১৯০৯ খ্বীঃ 
অন্দে ভাঁরতবর্ষীয় দিগের মধ্যে তিনিই 
প্রথমে প্রিভি কৌন্দীলের ( চঘ্ঠ 

0০8700] ) বিচার কমিটির সভ্য নিযুক্ত 

হন। এই পদে নিযুক্ত থাকিয়। তিনি 
ইস্লামিক আইন ও সীধারণ আইনের 

গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। সৈয়দ 

আমীর আলী সুপাণ্তত ও লেখক 

ছিলেন ৷ তিনি মুসলমান ধর্ম ও 

ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক রচন। 
করিয়াছিলেন, তাহ পড়িক। মুদলনান- 

দের ধর্মুও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক 

পাঠকের ধারণা পরিবষ্ঠিত হইয়। 

গিয়াছে । মহত্ব গান্ধী ধিখিয়'ছিলেন 

যে, দক্মিণ আফ্রিকায় বখন ভারতীয়ের! 

মত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন কমেক 

বংনর ধরি শেষ পর্যন্ত সৈযনদ আমীর 

আলী তাহাদের পক্ষে ছিলেন। তিনি 

রাঁজনীতিতে বিচক্ষণ পঙ্ডিত ছিলেন। 

মুদলমানদিগের মধ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে 

তিনিই পথ প্রদর্শক এবং বাঙ্গানী 

মুমলমানদিগের উন্নতির জন্য বিশ্ষে 

পরিশ্রম করিয়। গিয়াছেন। বাং ১৩৩৫ 

সালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৭৯ বংনর 

হইয়াছিল। গভর্ণমেন্ট তাহাকে দি, 

আই,ই, উপাধি শ্রদান করিয়। তাহার 

গুণের সমাদর করিয়াছিলেন। 

জীবনী-কোৰ ২২২ 

আমীর খসরু-তিনি একজন 
বিখ্যাত কবি ছিলেন। প্রসিদ্ধ দরবেশ 

নিজাম অলদীন আওলিয়ারের তিনি 

শিষ্য ছিলেন । খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 

তিনি বর্তমান ছিলেন। 

আমীর খাঁ_বর্তমান টঙ্ক রাঁজোর 
্রতিষ্ঠাতা! তাঁহার পূর্ব পুরুষেরা 
আফগানি স্থানের অন্তর্গত বোনার 

প্রদেশের অধিবাঁপী ছিলেন; তাহার 
পিতামহ তাল। খ। দিল্লীর মোগল 

সমাট মোহাম্মদ শ! গাজীক্ক রাজত্বকালে 

ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং 

রোহিলখণ্ডের প্রসিদ্ধ রোহিলা দর্দার 

আলী মোহাম্মদ খার অধীনে কর্ধ 

গ্রহণ করেন | তালা খাঁর পুত্র 

হায়াত খ1 মোরদাবাদে কিছু ভূমি 

সম্পত্তি লাভ করেন। এই হাঁয়াত 
খারই পুত্র বিখ্যাত আমীর খা ১৭৬৮ 
খ্রীঃ অবে মোরদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। 

আমীর খ! প্রথমে কিছু বেতনগ্রাহী 
মৈন্ট সংগ্রহ করিয়৷ ভূপাল রাজ্যে কণ্ম 
গ্রহণ করেন। ১৭৯৮ হইতে ১৮০৬ থ্রী; 

অন পর্যন্ত বশোবস্ত রাও ছোলকারের 

অধীনে কাঁজ করেন | এই সময়ে 

সিদ্ধিয়া, পেশোয় ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ করিয়! কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। 

পুরস্কার স্বরূপ হুলকার তাহাকে টঙ্ক 

রাঙ্গ্য জায়গীরম্বক্নূপ প্রদান করেন। 

ইতিপূর্কেই তিনি দিরোঞ্ প্রদেশ 
প্রাপ্ত হইয়! ছিলেন। ১৮০৬ খ্রীঃ অন্ধ 



২২৩ 

যশোৌবগ্ত বাও হুলকার উন্মাদ রোগ- 

গ্রস্ত হন । এই সময়ে আমীর খা 

প্রাধান্য লাভ করিয়! রাজ্য গ্রাস করিতে 

উদ্ভত হন। কিন্তু অকৃতকাধ্য হইয়। 

রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। অতঃপর 

তিনি যোৌধপুর রাজ জগৎসিংহের 

অধীনে কন্মগ্রহণ করেন। পরে অর্থ- 
লোভে তাহার শত্রু মারবাররাজ 

মাননিংহের পক্ষাবলম্বন করেন । 

মারবাররাঞগ্গ মানসিংহ এক সময়ে খুব 

বিপন্ন হুইয়। পড়েন। তাহাঁরই সাহায্যে 

মারবার র।জ্যে পুনঃ শান্তি স্থাপিত হয়। 

যোধপুরের জগৎসিংহ মানণিংহের 

বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন 
করিঝ। পুর্বে জাঁনীর খা মানপিংহের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন | পরে 
তাহার পরাঁজয় ও অর্থনস্কট উপস্থিত 

হওয়ায় তিনি জগংপিংহের পক্ষ পরি- 

ত্যাগপুর্ধক মানদিংহের আশ্রয় 

লয়েন । আমীর খা মানসিঃহের 

অর্থলোভে পুর্ব প্রভু জগৎসিংহকে 

হত্যা করিতে কৃতসংস্কল্প হইলেন । 

জগৎপিংহের পক্ষাবলম্বন করিবেন, এই 

আশ! দির তিনি তাঁহাকে এক মসজিদে 

আনয়ন করেন এবং পরে কোনও 

সময়ে জগৎনিংহ যখন আমোদ প্রমোদে 

রত ছিলেন, তখন আমীর খঁ! সেই 
পট গৃছের রজ্জ, কর্তন করিয়! জগৎসিংহ 

ও তাহার পারিষদবর্গকে পণুর ন্যায় 

হুত্য। করেন। এইরূপে তিনি বিপুল 

ভারভীয়-এভিহানি আমীর তৈমুর 

অর্থলাভ করিয়াছিলেন | এই সময়ে 

মধ্য ভারতবর্ষে পিগুারী নামক দম্যু- 

দলের ভয়ানক অত্যাচার চলিতেছিল। 

আমীর খ। ৪* হাজার অশ্বারোহী 
সৈন্তসহ তাহাদের দলে যোগদান 

করিবেন | তাহাদেরও প্রায় ২৫ 

হাঁজ।র সৈন্ত ছিল। এই দন্্যুদলকে 
লর্ড ময়রা (1,010 10112) পরে 

মাকুইস অব হেষ্টিং ( 11270019 ০1 

[7296165 )পরাঞ্জিত করেন । আমীর 

খার সহিত ১৮১৭ খ্রীঃ অন্দের ১৫ই 

নবেম্বর ইংত্জে সরকারের যে সন্ধি হয়, 

সেই সন্ধির ফলে আমীর খ সীম 

রাঁজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । কিন্তু সৈন্তা- 

দণকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। 
আমীর ঠাদ পণ্ডিত_তিনি একজন 
জ্যোতিষী পণ্ডিত। ভাঁবিজ্ঞান নামক 

জ্যোতিষ পুস্তক তাহার রচিত। 

আমীর তৈমুরলঙ্গ__তাহার একখানা 
প। ছোট ছিল বলিয়। তাহাকে তৈমুর 

লঙ্গ ( লঙ্গ-খোঁড়। ) বল! হইত: প্রাচীন 
সগদনিয়ার অন্তর্গত কুশনগরে ১৩৬ 

শ্রী: অবে শ্াহার জন্ম হয়। কাহারও 

কাহারও মতে তিণি একজন পাঁমান্য 

কুষক পুত্র। কিন্তুকেহ কেহ বলেন 

তিনি পারশ্তের প্রসিদ্ধ বিগ্লয়ী চেঙ্গিশ 

খশার বংশধর । তাঁহার পিতার নাম 
আমির তুর! থাই, মাঁতাঁর নাম তকিন। 

থাতুন। হার বীরত্বে মুগ্ধ কতক 
গুলি বিশ্বস্ত অন্ুচরের সাহায্যে তিনি 



আমীর বণুনিয। 

খোরাসানের রাজধানী বল্খ নগর 
আক্রমণ করেন এবং তথাকার অধিপতি 

আমীর হুশেনকে যুদ্ধে নিহত করিয় 

রাজ্য অধিকার করেন। এই আমীর 

হুখেনের ভগিনীকেই তিনি বিবাহ 

করিয়াছিলেন । খ্রীঃ অন্দে 

ভিনি দিংহাগানে আরোহণ করেন। 

তংপরে তিনি পারন্তঃ বোগ্দাদ এবং 

কান্দাহার অধিক!র করেন। একদল 

খুব সাহ্মী সৈম্ত সমভিব্যাহাঁরে ভারতে 

প্রবেশ কিয় ১৩৯৮ খ্রীঃ অবের 

ডিসেম্বর মাসে দিলীর তদানীন্তন সআরাট 

মোহাম্মদ তুঘলককে পরাস্ত করির। দিল্লী 

অধিকার করেন। মোহাম্মদ তুঘণ্ক 

গুজরাটে পলায়ন করিলেন । তিনি 

প্রথমে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে নগর- 

বাপীদের প্রতি কোন অত)াচার 

করিবেন না। কিন্ত পরে এই প্র/তজ্ঞ। 

ভঙ্গ করিয়া লুণ্ঠন ও নর হত্যার প্রবৃত্ত 
হন | পাঁচদিন ধৰ্সিয়। হত্যাকাও 

চলিলে, রাজপথ সমূহ শোণিতে গ্লাবিত 

হয়। কিন্ত তেমুর অবিকৃত চিত্তে 

বিজয় উৎসবে মত্ত থাকেন। অতঃপর 

নর শোঁণিতে অরুচী জম্মিল বলিয়াই 

যেন, তিনি নরহৃত্য। বন্ধ করিলেন। 

এই নগর লুষ্ঠন কাঁলে প্রায় আশী- 
হাজার লোৌক নিহত হয় বলিয়া কথিত 

আছে। বিপুল ধনরত্রসহ তিনি ভারত 

হইতে প্রস্থান করিয়!, বৌগ্দাদ অভি- 
মুখে যা করেন। ভারত হইতে 

১৩৭৩ 

জীবনী-কো বৰ ২২৪ 

প্রস্থান করিয়া তৈমুর দীর্ঘকালব্যাপী 

যুদ্ধবিগ্রহে বাপৃত ছিলেন। তাহার 

রাজ্য ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া 

উত্তরে সাইবেরিয়া, দক্ষিণে হিমালয়, 
পশ্চিমে ডন ও বন্নানদীর তীর এবং 

পূর্বে চীন দেশ পধ্যন্ত বিস্তার লাভ 

করিগাছিল। তুরস্কের সঘাট বাঁজদ 

তৈমুরের হস্তে পরাজিত হুইন্না লৌহ 

পিঞ্রে আবদ্ধ হন । মিশর দেশও 

তাহার সাম্াজ্যভুক্ত হইবাছিল | 

১৪০৫ খ্রীঃ অবে একান্তর বৎসর বয়সে 

সমর্খণ্ড নগরে তিনি 'প্রাণতাগ 

ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্বের 

গ্াপন কর্তা বাবর তাহারই বংখধর 
ছিলেন। 

আমীর বমুনিয়।_রঙ্গপুর শিলার 
অন্তর্গত মুকুটপুর গ্রামে তাহার জন্ম 

হয়| একশত বৎসর তিনি জীবিত 

ছিলেন। তিনি একখানি আমপারার 

তফসির (ভাস্ু) গ্রন্থ রচনা করেন। ইহ] 

কোরাণের অধ্যার বিশেষের অন্থবাদ । 

আমীর বরিদ (প্রথম )--১৫০৪ খ্রীঃ 
অন্দে ( হিঃ ৯১০) তিনি তাহার পিতা 

কাশিম বরিদের মৃত্যুর পরে আহাম্মদা- 

বাদ বিদর নগরের সিংহাসনে আরো- 

হণ করেন। ১৫১৭ শ্রীঃ অন্দে (হিঃ 

৯২৩) সুলতাঁন মোহাম্মদ শাহ বামশীর 

দৃত্যু হইলে, তিনি সুলতান তৃতীয় আলা- 
উদ্দিনকে সেই সিংহাদনে স্থাপন করেন, 

এনং তাহার মৃত্যুর পরে সুলতান 

ককেন। 



২২৫ 

'কলিম উল্লাকে দিংহাঁসনে স্থাপন 

করেন। সুলতান কপিম উল্লা আমিন- 

বরিদের ব্যবহারে বিরক্ত হই! পলাঁয়ন- 

পূর্ব্বক, আহাম্মদনগরে গমন করেন। 

কিছুকাল পরে তথায়ই তাহার মৃত্যু হয়। 
কলিম উল্লার সঙ্গে সঙ্গেই দার্সিণাত্যে 

বাহমনীবংশের রাজত্ব 'শেষ হয় । 

আমীর বরিদই আহাম্মদাবাদ বিদরের 

শাসনকর্ত। হইলেন। তিনি এই দেশে 
প্রান ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৯৫৪২ 

হী; অবে (ছিঃ ৯৪৯) দৌলতাবাদে 

আমীর বরিদের মৃত্যু হইলে, তাহার 
পুত্র আলী বরিদ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। 

আমীর বরিদ, দ্বিতীয় __ তাহার 
আত্মীয় দ্বিতীম আলা বারদ শাহকে 

ঁ 

১৯৬০৯ শ্রীঃ অন্দে সিংহাসন্চ্যুত করিয়া, 
তিনি আহাম্মদাবদ বিদরের নিংহাসনে 

আরোহণ করেন। তিনি বরিদশাহী 

বংশের শেষ সুলতান । 

আমেদ শাহু- তিনি উত্তর ভরতের 

বেরেলী নামক স্থানের নৈয়দ বংশোদ্ভব। 

আমেদ শাহ, সেনাপতি মামীর খার 

অন্ুচব ছিলেন। এই আমীর খা 

পিগারীদের সর্দার ছিলেন। পিগাঁরী 
দমনের পর আমেদ শাহের চাকুরী যাক্স। 

অতঃপর তিনি দিলীতে গমন করেন । 

তথাক্ম কিছুকাল থাকিয়। কতিপয় শিশ্য 

সমভিব্যাহারে মক যাত্রা করিলেন । 

চারি বৎসর পরে ১৮২৬ খ্রীঃ অন্দে তিনি 
২৯-_-৩? 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক আয়দেব 

দিলীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, বিধর্মীদের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । 

পরে পাঁচশত অনুচরের সহিত তাহার 

পূর্ব প্রভু টন্কের নবাব আশীর খার 
রাজ্যে আসেন। তথায় বছ শিখ সংগ্রহ 

করিয়া, সিদ্জুদেশের অন্তর্গত খয়ের- 

পুরের মার রুস্তম খার আলয়ে সাদরে 

অভ্যর্থিত হইলেন। অবশেষে বনু শিব্য 

গ্রহ করিয়া তিনি কানাহার যাঁর 

করেন। তথায় আরও অনেক শিষ্য 

সংগ্রহ করিয়া পেশোয়ার অধিকার 

করেন। ইতিমধ্যে তিনি এক আদেশ 

জারি করিলেন যে, প্রত্যেক বিবাহ- 

যোগা। কন্তাকে অচিরে বিবাহ করিতে 

হইবে। এই আদেশের ফলে আফ- 

গানের! তাহার [িরোধী হয় এবং 
সৈন্য শংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। পরে 

শিখদের সঙ্গে এক যুদ্ধে ১৮৩১ শ্রী; অবে 

তিনি নিহত হন। 

আজদেব সুরী __ তিনি নেমিচন্ত্রের 
আখ্যান মণিকোষ গ্রন্থের এক উৎকৃষ 

টাক রচনা! করেন। (১৩৩৩ খ্রীঃ) 

আয়জদ্দিন মুন্দী -_ তিনি একজন 

বঙ্গীয় মুনলমাঁন কবি । তাহার জন্ম- 

স্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল 

গ্রামে । তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

গোল আন্দাম+ (১২৯০ )। 

আয়দেব__তিনি একজন বৌদ্ধ সিদ্ধা- 
চাধ্য ছিলেন। তাহার রচিত চর্যাপদ 

ব1 কীর্তনের গান পাওয়] গিয়াছে । 



আয়ম্স দীক্ষিত 

আয়ল্প দীক্ষিত - তিনি ব্যাস ' 

তাঁৎপর্ধ্য নির্ণয় গ্রন্থ লিখিয়।, ব্যাসের 

মত যে অদৈতবাঁদ তাহাই প্রতিপন্ন 

করেন । 

আয়ার, ( 0০৮০7071779 )_-ইনি 

ইংরাঁজ বণিক কোম্পানীর গন্ণর 
ছিলেন । ইনি শাহজাদা আজিম 

উদ্মানের অনুগ্রহে প্রয়োজন মত অর্থ 

দান করিয়া, কলিকাতা, স্ৃতীনটী ও 

_ গোবিনাপুর এই তিন গ্রামের জমিদারী 
ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন এাং 

কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্য প্রচার 

কার্যে একটু স্থিরভাবে বাঙ্ালানর 

থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়! লন। 

আয়াপারেল __ অন্ত নাম নীলমণি 

সিংহ। মণিপুরের মহারাজা স্থরচন্ত্র 

সিংহ ও কুলচন্ত্র সিংহের সময়ে অন্থতম 

মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৯১ ্বীঃ অন্দের মণিপুর 

যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হুন | 

বিচারে তাহার প্রাণদ গড হয়। 

আফুপাল -- শীকল নগরের একজন 

বৌদ্ধ স্থবির। তিনি যখন সাংখ্যেক 

নামক আশ্রমে বাম করিতেছিলেন 

তখন, রাজা মিলিন্দ ( 11909/0067 ) 

একবার বিচারপ্রার্থ হইয়। তাহার সঙ্গে 

দেখ। করিয়াছিলেন । 

আরজ মন্দ বানু; বেগম -_ প্রসিদ্ধ 

নুরুজহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্তা। 

১৫৯২ খ্রীঃ অন্দে তাহার জন্ম হয়। 

জীবনী-কোব ২২৬ 

রাজকুমার মির্জ| খুরমের ( পরে শা- 
জাহান ) সঙ্গে তাহার বিবাহ হয় 

(১৬১২ শ্বীঃ) | তিনি শা-জাহানের 

অতি প্রিয় মহি্ষী ছিলেন। তাহার 

অনেকগুলি সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ 

করে। ১৬৩১ ত্র; অব্যে তিনি রাজ 

কুমারী দহর আরাকে প্রসব করিস 

কয়েক ঘণ্টা পবেই মৃত্যু মুখে পতিত 
হন। দাঞ্সিণাত্যে র অন্তর্গত বুরহানপুরে 

তাহার মৃত্য হয় এবং জেনাবাদ 

নামক উদ্যানে তাহাকে সমাহিত কর! 

হর়। পরে ঠাহার অস্থি আগ্রাতে আন! 

হয় এবং ভদীন্গ মমাধির উপরেই পৃথিব। 

খাঁত তাঁজমহল নামক মন্দির সাধ 

চারি কোটা টাক ব্যয়ে নিম্সিত 

হইয়াছিন। 
আরসালান খু -_ ইজ্জুদ্দিন বলবন 
যখন গোৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 

ছিলেন, তখন আবরসালাঁন খ। গৌড়- 

নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন ( অনুদান 
১২৬০ শ্রীঃ অব্ব)। সেই সময়ে জালাল 

উদ্দিন বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। উভ- 

রের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হর এবং যুদ্ধে 

জ।ণাল উাদ্দল নিহত হুন। 

আরাব আলী -_ তিনি বাঙ্গালার 
মুরশিদ কুলি খাঁর সৈন্াধ্যক্ষ ছিলেন । 

নবাব তাহাকে মুঙগের হুর রক্ষায় নিযুক্ত+ 
করেন! কিন্ত তাহার বিশ্বাঘাতকতায় 

মুঙ্গেবের ছূর্ শত্রহস্তগত হয়। 

আরাম শাহ-__স্ুলতান কুতব উদ্দিন 
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অ!ইবাকের পুত্র । ১২১০ খ্রীঃ অন্দে 

কুতবউদ্দিনের মৃত্যু হইলে, তিনি দিল্লীর 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্ 

এক বৎসরের মধ্যেই তিনি স্বীয় 

তগিনীপতি ইলতিমাস কর্তৃক পদচুত 
হন। ইলতিমাঁম সামস-উদ্দিন উপা[ধ 
গ্রহণপুর্বক দিল্লীর সিংহামনে আরো" 
হণ করেন। 

আরারু _ এলাহাবাদের অন্তর্থত 
কোরার একজন জমিদার। তিনি খিচর 

জাতীয় ছিলেন। দিল্লীর মুঘল সম্রাটের 

ছুর্বপতা৷ অনুভব করির। এ প্রদেশের 

চাকলাদার নবাব জান নিসার খাঁকে 

নিহত করেন। তিনি উজিরের আমীর 

ছিলেন। উজ্জিরের পুত্র আর্িম উদ্দৌল। 

খ। একদল মসৈম্ত সমভিব্যাহাবে 

তাহাকে আক্রমণ করেন । কিন্ত তিনি 

জঙ্গলে পলায়ন করাতে বিশ্ষে কিছু 

করিতে সমর্থ ন! হইয়ণ, প্রতিনিধি স্বরূপ 

থারিজম বেগ খাকে তথায় রাখিয়। 

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আরারু 

ইহাতে সাহসী হইয়া! খারিজম বেগ 

থাকে নিহত করেন। উজির কুমর 

উদ্দিন খঁঃ অযোঁধ্যার সুবেদার সাদত 

খাঁর সাহাঘ্য প্রার্থনা! করিলে? সাত 

এ, আরারু খাকে পরাজিত ও নিহত 

করিয়া, তাহার মস্তক দিল্লীর সম্রাট 
মোহাম্মদ শাহের নিকট প্রেরণ 

করেন। ১৭৩৫ খ্রীঃ) (হিঃ ১১৪৮ )। 

জারিফ--তিনি 'লালমনের-কেচ্ছা” 

ভারতীয়-এঁতভিহাদিক আর্ধ্যক্ষেনীশ্বর 

নাঁমক এক পুস্তক নিখিয়াছেন। এই 
পুস্তকে সত্যপীরের মাহাজ্ম্য বর্ণিত 

আছে। উহা আরবী ও ফাশাঁ শব 

মিশ্রিত বঙ্গভাষায় রচিত। 

আরিমত্ত, রাজা--তাহার অন্তনাম 

শশাঙ্ক । তিনি ব্রন্গপুত্রবংশের সর্ব 

প্রধান নরপতি ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে 

নান। প্রকাঁর গ্রবদ প্রচলিত আছে। 

আরীশাহ- একজন সুফী সাধক। 

তিনি গ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 

অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 

শীবিত ছিলেন । তাহার গুরুর নাম 

বীরসাহেব এবং তিনি জন্মত হিন্দু 

ছিলেন । আরীশাহ জাতিতে মুসলমান 

হইলেও তাঁহার রচনার মধ্যে আল্লার 

সঙ্গে রাম, হবি, আরতি, দেহতত্ব, 

শন্ঠতত্ব প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। হিন্দু 
মুসলমানের কোন সংস্ীর্ণত। তাঁহার 

মধ্যে ছিল না। তাহার গানে গুরুর 

চরণ রজের অঞ্জন দিবার কথা 

আছে। স্থষ্টি শুন্তের কাগজে তীহার 

প্রেম কলমের লেখা, যে এই রস 

প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহাকে যুংক্তদ্বার! 
বুঝান অসাধ্য । মানব ব্রদ্ষদাগরেরই 
বুদ্বদ ইত্যাদি কথা৷ চমৎকার পদ্য 
রচিত আছে। 

আর্ব্যক্ষেমীশ্বর -: তিনি একজন 
নাটক রচয়িতা | তাহার রচিত “গড 
কৌশিক নামক নাটকে পালবংশীয় 
রাজা প্রথম মহীপালের . বিবরণ 
আছে। 



আর্ধ্যখপুত 

আধ্যখপুত- একজন জৈনাচার্যয। 

তিনি একজন প্রতিঘন্দী বৌদ্ধ সন্যানীকে 
বিচারে পরাস্ত করিয়।, জৈনমতের 

প্রাধান্ট স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ৫৫ 

রঃ পুর্ব অবে ইহা সংঘটিত হয়। 

আর্ব্যচন্দ্র -- বৈভাধিক আর্ধ্যচন্্ 
একজন মহাযান মতাঁব্লম্বী বোদ্ধ 

গ্রন্থকার । তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

“মৈত্রেয় ব্যাকরণ? | 

আর্ধ্যদেব-_বৌদ্ধ ধর্মের প্রসিদ্ধ 
মাধ্যমিক শাখার প্রবর্তক নাগীঁজ্জুনের 

শিষ্য । তাহার নামান্তর কাণদেব ও 

নীলনেত্র। তিনি গিংহলের অধিবাসী 
ছিলেন। নাগাজ্জুনের সহিত ধন্ম ও 

দার্শানক তত্ব আলোচন৷ করিবার জন্য 

তিনি দিংহল হইতে এদেশে আগমন 

করেন। খ্রীঃ চতুর্থ শতান্দার প্রথম 

ভাগে কুমারজীব কর্তৃক তীহার 

জীবনাধ্যান চীন ভাষার জনুদিত হয়। 
তাহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুনির নাম 

চতুঃশতক+, চিত্তবিশুদ্ধি প্রকবণ। ও 

“হুত্তবল প্রকরণ” । আরধ্যদেবের চ+- 

শতক গ্রন্থথানির একটা টীকা চন্ত্রকীন্ডি 

কর্তৃক রচিত হয় । আর্যদের খুব গম্তব 

৩য় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান 

ছিলেন। এইরূপ কিন্বদস্তি আছে যে, 

তিনি একবার অগর একজন ধর্থা- 

চাঁধ্যকে বিচারে পরাস্ত করেন। ইহাতে 

পরাভূত খ্যক্তির এক শিষ্য ক্রোধপরবশ 

হইয়া, তাহার জীবন সংহার করে। 

জীবনী-কোষ ২২৮ 

নাগাজ্জনের প্রজ্ঞা-পারমিতা-সতত 

নামক গ্রন্থের সাহায্যে আর্ধ্যদেব বৌদ্ধ 
ধর্দের মহাঁধান মতবাদ চতুর্দিকে প্রচার 

করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীঃ তৃতীয় শপ্তকে 

অনেকগুলি সংস্কৃত বই রচনা করেন। 

তাহার রচনাদ্বারাই মহ্তাযান বৌদ্ধ মত 

বিশেষ প্রতিষ্ঠ। লাভ করে। আর্ধ্যদেব 
শৃণ্ঠবাঁদী ছিলেন। তাহার জন্বস্থান 

দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। তিনি মহাকৌশল, 

শ্রপ্ন, প্ররাগ, চোল ও বৈশালী প্রভৃতি 

দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 

আর্ধ্যধর্ম ভ্রাত__তিনি নরপতি বন্ু- 

মির পিতৃব্য ছিলেন। শ্রী; প্রথ, 

শতাব্দীতে তিনি ধন্মপদঃ গ্রন্থ চীনদেশে 

বোদ্ধধন্ম প্রচাঁরার্থ লইরা গিয়াছিলেন। 

আধ্যবিমুক্ত সেন_ তিনি রসি 
বৌদ্ধ দার্শনিক বন্গবন্ধুর শিষ্য ছিলেন। 

তিনি পঞ্চবিংশতি সাহশ্রিক৷ 

পারমিতার ভাধ রচন। করেন। 

আর্ধ্যভষ্ট প্রথম-_-ভারতীয় জ্যোতিষ 
শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা । জ্যোতিতী আর্য 

ভট ৪৭৬ খ্রীঃ অন্দে (৩৯৮ পকে) কুম্ুম- 

পুরে ( পাটলীপুত্র বা বর্তমান পাটনা 

নগরে ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রীকৃ- 

দিগের নিকট অছ্ববেরিয়ম এবং আর- 

বীরগণের নিকট অর্জভর নামে পরি- 

চিত ছিলেন । তাহার “কুউ্রকবিধি” ” 

বিদেশীর পঙ্ডিতগণের বিন্ময় উৎপাদন 

করিয়াছিন। তাহার রচিত পুস্তক 

“আর্য্যভট তন্ত্র নাঁমে খ্যাত। ইহা 

প্রজ্ঞা 
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চারি ভাগে বিভক্ত--(১) শীতিকাপাদ+ 

ইহাতে চতুধু'গে অর্থাং এক মহাযুগে 

লক্ষত্রগ্রহ-মন্দোচ্চপাতের ভগন সংখ্য। 

দেওয়া হইয়াছে। (২) 'গণিতপাদ, 

ইহাতে পাঁটাগণিত £ (৩) “কাঁলক্রিয়া- 

পাদ” ইহাতে কাল ও ক্ষেএ বিভাগ ) 

(8) “গোঁলপাদ” ইহাতে গ্রহ ও গোল- 

গণিত বিবৃত ইহয়াছে ৷ ইহ1 একখান 

প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ | পৃথিবী যে স্বীয় 

কক্ষে আবর্তন করিতে করিতে সুর্ধ্যকে 

প্রদক্ষিণ করে, ইহার আ.বঙ্কর্তী আর্ধ্য 
ভট। আধ্যভট স্বর গ্রন্থে ১, ২ ,৩ 

ইত্যাদি সংখ্যার পরিবর্তে ক, খ, গ 

ইত্যাদি বর্ণমাল। ব্য।হাঁর করিয়াছেন । 
আধ্যভটের সহত্র বৎসর পরে) ইন্উ- 

রোপে কোপণিকাঁম দিব৷ রাত্রি ভেদের 
কারণ স্বরূপ পৃথিবীর আবর্তন স্বীকার 
করিয়াছিলেন। তাহারই গ্রন্থ অবলম্বন 

করিয়। বহুকাল পরে একজন অজ্ঞাত- 

নাম। গ্রন্থকার বৃহৎ আর্ধাসিদ্বান্ত নামে 

এক খাঁনা পুস্তক রচনা! করেন! সেই 

পুস্তক “আর্য্যভট মহাসিদ্ধান্তঁ নামে 

থ্যাত। সেইজন্য আর্ধ্যভট রচিত পুস্তক 

“লণুআর্ধ্য সিদ্ধান্ত নামেও খ্যাত হয়। 

আর্ধ্যভট, দ্বিতীয়__ সম্ভবতঃ প্রথম 
আয ভটের পুস্তক অবলম্বন করিয়া 

দ্বিতীয় আর্ধভট দখগীতিকাদি প্রণয়ন 

করিয়াছেন । আধ্য সিদ্ধান্তকার 

আর্ধ্যভট খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে ৮৭২ 

শকে, (৯৫০ তর অবে) জনুগ্রহণ 

ভারভীয়-এতিহাদিক 

করেন। পৃথিবীর আঁহ্িক ও বারধধিক 
গত তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন। 

আধ্যরক্ষিত- তিনি জৈনা চার্ধা ক্র 
স্বামীর একজন প্রধান শব) ছিলেন। 

জৈনাচাঁধ্য আর্ধ্যরক্ষিত ব্রাঙ্গণ কুলে 

জন্মগ্রহণ করেন। বারাণসী নগরে 

তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 

মাতার অনুরোধে জেন শাস্ত্র অধ্যয়ন 

করেন এবং জেন ধম্ম অবলম্বন করিয়! 

কুত্রগুপণিকে সর্বসাধারণের সহজে 

বোধগম্য চারি ভাগে বিভক্ত করেন। 
আর্ধ্যশুর_ একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ 

পণ্ডিত ও গ্রন্থকীর । তিনি খুব সম্ভব 

৪র্থ গত'বীতে বর্তমান ছিলেন । তিনি 

গো।তম বুদ্ধের পুর্ব জন্মের কাহিনী অব- 

লম্ঘন করিয়া সংস্কৃত ভাষার “জ।তক- 

মালা, নামক পুস্তক রচনা করেন । এই 

গল্পগুলি ত্রিপিটকের অন্তর্গত জাতক 

মালার গন্পগুলির প্রায় অনুরূপ । তাহার 

রচিত অপর কোনও কোনও পুস্তক 

স্ব; চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে চীন 
ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। 

আধ্যশ্টাম_.একজন আচার্য্য ও গ্রশ্থ- 

কার। তিনি জৈন ধর্মচার্ধ্য মহাবীরের 

মৃত্যুর প্রায় চারিখশত বৎসর পরে জন্ম- 

গ্রহণ করেন। জৈন ধর্ম শাস্ত্র চতুর্থ 
উপাঙ্গ' তাহার রচিত বলিয়। কথিত 

হইয়া থাকে । 

আধ্্যসঙঘ সেন __ একজন প্রাচীন 
কথ গ্রন্থকীর। ৪৫০ খ্রীঃ অবের পূর্বে 



আল উৎ্বী 

তিনি একথানি কথা পুস্তক রচনা 

করেন। উক্ত পৃশ্তকের আদ্যানগুলি 

সোমদেব কৃত “কথ! লরিৎ সাগরের 

অন্তর্গত কাহিনীগুলির অনুরূপ । উক্ত 

পুস্তকখাঁনি তাহার শিষ্য গুণবৃদ্ধি কর্তৃক 

চীন ভাষায় অনুদিত হয়। 
আল উৎ্বী-তিনি একজন প্রতি- 

হাসিক পঙ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের 

নাম “জমিউল হিকায়ৎ॥ তিনি গজনীর 
অধিপতি সবকৃ তিগীন ও মুলতাঁন 

মাহমুদের সময়ে বর্তমান ছিলেন। 

তাঁহার গ্রন্থ পাঠে জয়পালের সহিত 

সুলতান মাহমুদের বুদ্ধের সবিশেষ 

বিবরণ অবগত হওয়। যাঁয়। 

আলতমাস সআট--শামস উদ্দিন 
ইলতিমাস দেখ । 
আলমগীর প্রথম -: আওরঙ্গভীব 

দেখ। 

আলমগীর দ্বিতীয়, আজিজ উদ্দিন 
-তিনি দিল্লীর মুঘল সম্রাট জহন্দর 

শাহের পুত্র | তাহার মাতা অন্ুপাবাই 

রাজপুত রমণী ছিলেন। ১৬৮৮ শ্বীঃ 

অবে তাহার জন্ম হয়। সমাট মোহাম্মদ 

শাহের পুত্র আহাম্মদ শাহ সিংহাসনচাুত 

হইলে, তিনি ইমাঁদ্-উল্-মুলক গাঁজি 

উদ্দিন কর্তৃক ১৭৫৪ খ্রীঃ অন্দে সিংহা- 
সনে অধিষ্টিত হন। নামে মাত্র পাচ 

বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করার পর 

১৭৫৯ খ্রীঃ অন্দে, যিনি তাঁহাকে সিংহা- 

মনে প্রতিষ্ঠিত করিরাছিলেন, তাহার 

জীবনী-কোব ২৩০ 

দ্বারাই সিংহাঁসনচাত ও নিহত হন। 
তাহার পুত্র আলী গহর বঙ্গ দেশে 

ছিলেন । সুতরাং কাঁমবকের পুত্র, 

ও আওরঙ্গজীবের পৌত্র মহীউল 

সন্ত, দ্বিতীয় শা-জাহাঁন উপাধি গ্রহণ 

করিয্প1, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। এই ঘটনার কয়েক মাঁস গরেই। 

মহারাট্রারা দিল্লী আক্রমণ কারয়। 

আলী সফরের পুত্র, মির্জা জোয়ান 

বথ্তকে তাহার পিতার প্রতিনিধি রূপে 

দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করেন। 
আলমচক্দ্র __ বদ্ধমানাঁধিপাতি মহা- 

রাঁজ কীন্ডিচন্দ্রের অন্ততম সেনাপতি । 

তিনি তাহার অন্ততম সহকারী ক্ষেম 

চন্দ্রের সহিত ভূরস্থটের জমিদার রাজ। 

নরেন্দ্রলারায়ণ রায়ের (কৰি ভারত 

চন্দ্রের পিত। ) বিরুদ্ধে অভিযান করিয়। 

ছিলেন। সেনাপতিদ্বয় ভবানীপুর গড় 

ও পেড়োর গড় প্রভৃতি স্থান বলপুর্বক 

অধিকার করেন | ভারত চন্দ্র (কবি) 

দেখ। 

আলমচাদ রায়--তিনি বাঙ্গালার 
নবাঁব আলীবদ্দী খার রাজম্ব সচীব ও 

মুরশিদকুলি ার সময়ে রাজ পরিবারের 

হিসাবনবীশ ছিলেন। নবাব মুরশিদ 
কুলি খাঁ মৃত্যুর পর্বে তাহার দৌহিত্র 
বঙ্গের নবাব সরফরাজ খাঁর সহকারী 

পদে তাহাকে নিযুক্ত করেন। ইহা'র 
পূর্বেই তিনি দিল্লীর সমাটের নিকট 

হইতে আলমটাদের জন্য বায়রায়ান 



২৩১ 

উচ্চ উপাধি আনরন করিয়াছিলেন । 

তিনি নবাব সুজাউদ্দিন ( ১৭২৫-- 

' ১৭৩৯ খ্রীঃ), সরফরাজ খা ( ১৭৩৯-- 

১৭৪০ খ্রীঃ) এবং আঁলীবর্ধী খাঁর সময়ে 

র।জব্ব সচীবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিণেন। 

আলীব্দী খা যখন নবাব সরফরাজ 
খাকে পদচ্যুত কাপিবার বড়যন্ত্র করিতে 

ছিলেন, সেই সময়ে ঠিনি আনীবদ্দী 

খাঁর পক্ষাবলঘ্ন করেন। আলীব্দদী 

খা! ও সরফরাজ খার মধো যখন বুদ্ধ 

হয়, সেই যুদ্ধে তিলি গুরুতর আহত 

হন। মুমূধু' অবস্থায় তাহাকে গৃহে 
আন! হ্য়। ন্বীয় অপকাধে।র খিষক় 

স্মরণ করির। অনুতপ্ত হৃদয়ে হারার 

আংটা চুষিরা প্রাণত্যাগ করেন। 

আলাউদ্জিন প্রথম, ভুশেনগজে| 
বাহুমনী __ দা।নণাত্যের বাহমনা 
রাজ্যের স্থ(পর্ধিতা | আগাঁউদ্দিন প্রথমে 

গঙ্গাদত্ত নামক একজন ব্রাহ্মণের ভৃত্য 

ছিলেন। এক দিন প্রভুর ভূমি কর্ষণ 

কগিতে করিতে কিছু গুপ্ত ধন প্রাপ্ত 

হন এবং এ ধন আত্মনাৎ না করিয়া 

তিনি শ্বীন্ন প্রভুকে প্রদান করেন। 

ইহাতে ব্রাঙ্গণ তাহার প্রতি অতিশয় 
সন্তষ্ট হন। সেই ব্রাহ্মণের দিল্লীর সম্রাট 

মোহাম্মদ তুঘলকের নিকট অতিশর 

প্রতিপত্তি ছিল। বথ৷ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ 

সমাটের নিকট আলাউদ্দিনের বিষয় 

বলেন। সম্রাট তাহার সাঁধুতায় সন্থষ্ট 

হইয়া, তাহাকে এক শত অশ্বারোহী 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক আলাউদ্দিন 

সৈন্তের অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া, 

দক্মিণাপথে প্রেরণ করেন। তিনি 

ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়!, একজন 

বিচক্ষণ সেনাপতি হইয়া! উঠেন। এই 

দিকে মোহাম্মদ তুঘলকের অত্যাচারে 

চারিদিকে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। 

এই সুযোগে আলাউা্দন দিলীর বাদ- 

শাহের সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়। 

স্বরং দক্ষিণাপথের সম্রাট হইলেন। সেই 
ব্রাঙ্ঈণের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ৃস্বরূপ 

তিনি আলাউদ্দিন-হুশেন-গঙ্গো-বাহমনী 

এই উপাধি গ্রহণ করিলেন । তাহার 

রাজত্ব কালে দাক্ষিণাত্যের বিশেষ 

উন্নতি হইয়াছিল। তিনি কুলবর্গ নগরে 

১৩৪৭ শ্বীঃ অবের ৩ রা আগ শুক্র- 

বার রাজামংহাসনে আরোহণ করেন। 

১৩৫৮ শ্রী; অব তিনি মৃত্যুমুখে পতিত 

হইলে, তাহার পুত্র মোহাম্মদ শাহ 

(প্রথম )১ বাহমনীরাজ্যের সিংহাসনে 

আরোহণ করেন | কুলবর্গনগরের 

বাহমনী বংশের তালিকা! এইবূপ--১। 

আলাউদ্দিন-হুশেন-গঙ্গো-বাহমনী ১৩৪৭ 

১৩৫৮ শ্রীঃ। ২। মোহাম্মদ শাহ 

(প্রথম) ১৩৫৮--১৩৭৫ খ্রীঃ | ত। 

মোজাহিদ শাহ ১৩৭৫-_৭৮ খ্রীঃ | ৪ | 

দাউদ শা ১৩৭৮ হীঃ। € | মাহমুদ 

শাহ ১৩৭৮-- ৯৭ ঘ্রীঃ। ৬। গিয়াসউদ্দিন 

১৩৯৭ শ্রী; | ৭। সামস্উদ্দিন ১৩৯৭ 

শ্রীঃ। ৮। ফিরোঞ্জ শাহ রোজ আফ- 

জল ১২৯৭--১৪২২ খ্রাঃ। ৯। আহাম্মদ 



আলাউদ্দিন 

শাহ ওয়ালী ১৪২২--৩৫ খ্রীঃ। 

আলাউদ্দিন আহাম্মদ ( ন্বিতীর ) ১৪৩৫ 

-_-৫৭ থ্ী;। ১১1 হুমাঁবুন ১৪৫৭__ 

৬১ ঘ্রীঃ | ১২। নিজাম শাহ ১৪৬১-- 

৬৩ খ্রীঃ । ১৩। মোহাম্মদ শাহ (দ্বিতীর়) 

১৪৩৩--৮২ শ্রীঃ | ১৪ । মাহমুদ (দ্বিতীয় 

১৪৮২--১৫১৭ শ্রী;। ১৫। আহাম্মদ 

শাহ (দ্বিতীয়) ১৫১৭ শ্রী: | ১৬। 

আলাউদ্দিন (তৃতীয় ) ১৫১৭ খ্রীঃ | 

১৭।| অলিউল্লা ১৫১৮ খ্রীঃ । ১৮। 

কলিমউল্ল। ১৫১৭ গ্রীঃ। তিনিই এই 

ংশের শেষ রাজা | ১৫২৭ খ্রীঃ 

অবে তাহার মন্ত্রী আমির বরিদ 

তাহাকে পিংহাননচ্যুত করির। রাজ্য 
অধিকার করেন। 

আলাউদ্দিন দ্বিতীয় __ সুলতান 
আহাম্মদ শাহ বাহমনীর পুত্র। ১৪৩৫ 

খরা; অন্দে তিনি আহাম্মদাবাদ বিদর 

নগরে সিংহাসন আরোহণ করেন। 

প্রায় ২৪ বংসর রাজত্ব করিয়া ১৪৫৭ 

শ্রী; অবে তিনি পরলোক গমন করিলে, 

তাহার পুত্র হুমায়ুন পিংহাঁসনে আরো 

হণ করেন। 

আলাউদ্দিন আলীশাহ বা আলী 
মুবারিক - পশ্চিম বঙ্গের একজন 

নবাব। তিনি ফকিরউদ্দিন মোবারক 

শাহকে পরাস্ত করিয়া সিংহালন গ্রহণ 

করেন। ১৩৪৩ খ্রীঃ অবে খাজ। ইলিহাঁস 

শাহের পর সামসউদ্দিন ইলিয়াস 

শাহের প্ররোচনায় তিনি নিহত হন। 

১০ | 
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আলাউদ্দিন ইমাদশাহ--১৫১৩ খ্রীঃ 
অৰে তাহার পিতা ফতেউল্ল। পরলোক 

গমন করিলে, তিনি বেরারের সিংহাসনে 

আরোহণ করেন। তিনি ব্লাজধানী 

বেবার হইতে গয়াল নামক স্থানে 

স্থানান্তরিত করেন। সুলতান ইম্লাম 

আদিল শাহের ভগিনী খাদিজা 

বেগমকে তিনি বিবাহ করেন (১৫২৮ 

শ্বীঃ)। ১৫৩৯ খ্রীঃ অবে তাহার মৃত্যু 

হইলে, তাহার পুত্র দরিয়। ইমাদ শাহ 

মিংহাননে আরোহণ করেন। 

আলাউদ্দিন ইস্লাম খা'তিনি 
সাধারণতঃ ইস্লাম খা নামেই পরি 

চিত। ১৬০৮ তীঃ অবে জাহাঙ্গীর কুলি 

থার মৃত্যুর পরে তিনি বাঙ্গালার শাঁসন- 

কর্তার পদে অভিষিক্ত হন। তিনি 

রাঁজমহল হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত 

করিয়া ঢাক নগরে আনয়ন করেন। 

সেই সময় পট্ুগিজ জলদন্যুরা বঙ্গের 

সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে বড়ই উপদ্রব 

করিত। মগ জলদন্াদেরও উপদ্রব 

ছিল। এই সকল অত্যাচার হইতে 

বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্তই, তিনি 

ঢাঁকায় রাধানী স্থাপন করেন। ইতি- 
মধ্যে সন্দ্বীপের মুঘল শাসনকর্তা ফতে খ। 

পর্ট গিজদিগকে দমন করিতে যাইয়া 
স্বয়ং তাহাদের হস্তে নিহত হন। এই 
জরলাভে পর্টুগিজেরা আরও প্রবল 
হইয়। উঠিল | আরাকানরাজ এই 
সময়ে পর্টুগিজ মেনাপতি 'সিবাঠিবাদ 
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গঞ্জালের সহিত একযে।গে বদেশ 

আক্রমণ করেন। কিন্তু অতি কষ্টে 
প্রাথ লইয়! পলাগ্নন করিতে বাধ্য হন। 

আরাকানরাজের বহু সৈন্ত মুঘল হস্তে 
নিহত হইলে, পর্টুগিজেরা সন্ধি করিতে 
বাধ্য হৃন। ইহার কিছুকাল পরে 
উড়িয্যার পাঠান সর্দার কুতুলু খার 
পুত্র ওসমান খা বিদ্রোহী হন। নবাব 
স্থজায়েৎ খাঃ সৈয়দ আদম, ইফতিয়ার 

থ! প্রভৃতি সেনাপতিদিগকে তাহার 

বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । ঘোরতর 

যুদ্ধের পর ওসমান খ1 নিহত হইলেন। 
তাহার ভ্রাতা ভেলাই খা ও পুন্র 
মুমারিজ খ। সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। 
১৬১৪ শ্রী; অব ঢাক নগরে এই প্রজ- 
রঞ্জক পবা পরলোক গমন বরেন। 

আলাউদ্দিন খাঁ, ইজ্জল মুল্ক-_ 
১২৩১ খ্রীঃ অবে' দিলীর সম্রাট শামস 
উদ্দিন আলতমাঁস বাঙ্গালার বিদ্রোহী 
নবাব হিনীমউদ্দিন খিলিজিকে পরাজিত 
ও বন্দী করিয়া আলাউদ্দিন থ1 ইজ্জল 
মুল্ককে সিংহাসন প্রদান করেন | 

তিনি তিন বৎসর বঙ্গদেশ শাসন 

কবেন । তৎপরে সম্রাট তাহাকে 

পদচ্যুত করেন ( ১২৩৪ খ্রীঃ )। 

আলাউদ্দিন খিলিজি, স্থলতান-_ 
ঠিনি সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ 
শাহ খিলিজির ত্রাতুদ্পুত্র এবং জামাতা, 
কিন্তু খুল্তাত, অথবা ।ঘুরকেই লারা 
বাদের দন্ত ক্ারামানিকপুরে নিত 

ভারভীয়শ্এঁতিহাসিক আলাউদ্দিন 

করিয়া ১২৯৩৬ থ্রী অন্যে দিল্লীর 
সিংহাপনে আরোহণ করেন। তিনি 

নিজেকে সেকেন্দর-ই-শানি (দ্বিতীয় 
সেকেন্দর ) বলিতেন। মুসলম!ন সম্রাট 

দিগের মধো তিনিই প্রথমে দাক্ষিণাত্য 
বিজয়ের চেষ্টা করেন। তিনিযাঁদব ও 

বল্লাল রাজপুতরিগকে পরাস্ত করিয়! 

পশ্চিমে মহারাষ্ী ও পূর্বে কর্ণাট পর্যন্ত 
রাজ্য বিস্তার করেন । মালব ও 
গুজরাটের হিন্দু রাজারা এতকাল পর্য্ত 
স্বাধীনত। রক্ষা করিয়া আদিতেছিলেন 
কিন্ত আলাউদ্দিনের চেষ্টার এই ছুই 
প্রদেশও পাঠান সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। 
ফলতঃ মুসলমান সম্রাটের মধ্যে তিনিই 
ভারতে একছন্র রাজ্য স্থাপনের /চষ্টা 
করেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও 

হইয়াছিলেন । চিতোরের গিহ্লোট 
রাজপুতদিগের সহিতও তাহার যুদ্ধ 
হয়। রাঁণ। ভীম সিংহ প্রভৃতি সমরে 
নিহত হন। রাণ] ভীম পিংহের স্ত্রী 
পল্মিণী ও অন্ঠান্ত রাজপুত নারীর! 
অনলে জীবন বিসঙ্জন করেন। তিনি 
চিতোর বিধ্বস্ত করিলেও কিছুকাল 
পরেই রাঁজপুতের! উছা! পুনরায় অধি- 
কার করেন। তাহার রাজত্ব কালে 

রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল । 
সেই লময়ের অনেক কবি ও বিদ্বান 
লোকের নাঁম আময়া শুনিতে র রী 

ও দর্শন পানে, রা বদন 
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দাঁমান্কি ধর্দশান্ত্রে, মৌলান! সিতাবী, 
জ্যোতিষে এবং শেখ নিজামউদ্দিন 

আওলিয়া ও অন্তান্ত অনেক কবি সেই 
সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

তিনি বড়ই ধর্মান্ধ ছিলেন | তিনি 

গর্ব করিয়া বলিতেন যে, এক 

বারাণসীতেই একহাঁজার দেব মন্দির 

ধ্বংস করিয়াছিলেন । তিনি কুতব 

মিনারের গ্তাযন আর একটি মিনার 

প্রস্তুত করাইতে ছিলেন কিন্তু তাহা 

আর সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন 

নাই । বিশ বৎসরেরও অধিককাল 

রাজত্ব করিয়া ১৩১৬ খ্রীঃ অর্বে তিনি 

পরলোক গমন করেন। তার মৃত্যুর 

পর তাহার সাত বৎসর বয়স্ক পুত্র 

সুলতান সিহাঁবউদ্দিন ওমর, মাপিক 

নায়েব কাফুর কর্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত 

হন। মালিক নায়েব কাঁফুর নিহত 

হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুবারক 

শাহ সিহাবউদ্দিনকে সিংহাঁদন চ্যুত 

করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

(১৩১৭ খ্রীঃ) 

আলাউদ্দিন জানি _ দিলীর সম্রাট 

সামসউদ্দিন ইলতিমাসের প্রতিনিধি- 

রূপে তিনি চারি বংদর গৌড়ের শাসন 

কর্ত। ছিলেন। দৌলত শাহ দেখ । 

আলাউদ্দিন তোঘান খ।_তাতার 
দেশের থোটান নগরে তাহার জন্ম হয়। 

প্রথমে তিনি দিল্লীর সুলতান ইলতি- 

মীসের ক্রীতদাীদ ছিলেন। কয়েক 
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বংসর পধ্যস্ত রাজ পরিবারে অতি 

বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করেন । 

তৎপরে (১২৩৩ গ্রীঃ; তিনি রোহিলখণ্ড 

প্রদেশের শাসনকর্তীর পদে নিষুক্ত 

থাকিয়।, পরে বাঙ্গালার শাঁসন কর্তার 

পদে নিধুক্ত হন (১২৩৭ খ্রীঃ) | এ পদে 

নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই ত্রিছতরাজয 
জয় করিয়া তথাকার রাজার নিকট 

হইতে বহু অর্থ লাভ করেন । তৎপরে 
দিল্লীর সম্রাট মসাযুদের দুর্বলতার 

স্থযোগ লইয়], অন্তান্ ওমরাহগণের 

হায় তিনিও স্বীয় ক্ষমতার প্রসারণে 

প্রম্নাসী হইলেন এবং তদছুদ্দেশ্তে কোরা 

মালিকপুর প্রদেশ স্বীয় বাঁজ্যভুক্ত 

করিয়া লইলেন ১২৪৪ খ্রীঃ অবে তিনি 

উড়িয্যা আক্রমণ করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ 

রূপে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ন 

করিতে বাধা হন। উড়িম্তারাজ পর 

বখসর গৌড় নগর অবরোধ করিলে 

তোঘান খ| উপায়াস্তর ন1। দেখিয়। 

দিলীর সআাটের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। 

উড়িধ্যার রাজা গৌড় অধিকার ন! 

করিয়াই প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লীর 

সম্রাটের সেনাপতি তাইমুর খা কেরান 

লক্মণাবতী নগরে উপস্থিত হইয়! 

নিজেকে বাঙ্গালার শাসনকর্তী বলিয়। 

প্রচার করিলেন। তোঘান খঁ! বিন! 

যুদ্ধে উহা প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত 

হইলেন না। ঘোর যুদ্ধের পর বন্ধুদের 

পরামর্শে তোধান থ। ধন্রত্বসহ দিল্লীতে 
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প্রস্থান করিলেন, এনং তাইমুর খ। 

কেরান বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইলেন । 

% তোঘান খঁ। সাঁদরে দিলীর সম্রাট কর্তৃক 
পরিগৃহিত হইয়া অনতিনিলম্বে 

অযোধ্যার শাসনকর্তার পদে নিধুক্ত 

হুইলেন। এই পদে থাঁকিয়াই তিনি 
১২৪৭ শ্বীঃ অন্ষে পরলোক গমন 

করেন । 

আলাউদ্দীন দৌলত শাহ-_গৌড়ের 
অধিপতি । ১২২৭ শ্রীঃ অবে দিলীশ্বর 

ইলতিমাস কর্তৃক তদীয় দ্বিতীয় পুত্র 
গৌড় আক্রমণে নিবুক্ত হইয়া গৌড়া- 
ধিপতি ঘিয়াসউদ্দিনকে যুদ্ধে নিহত 

করেন ও নিজে পিংহাঁসন অধিকার 

করেন। তাহার মৃত্যু হইলে আলা- 

উদ্দীন মিংহাসনে উপবেশন করেন। 

কম্থ অবিলম্বে দিলীর ফৌজ আসি! 

তাহাকে পরাভূত করে | তৎপরে 

আলাউদ্দীন জানি নামক এক ব্যক্তিকে 

রাজপ্রতিনিধি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

আলাউদ্দিন মসাউদ-_দিল্লীর সম্রাট। 
সুলতান রুকুন্উদ্দিন ফিরোজের পুত্র 
এবং দামসউদ্দিন ইলতিমাসের পৌন্র। 
১২৪২ শ্ত্রীঃ অবে' বেরহাম শাহের 

হত্যার পরে, তিনি দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । চারিবৎস্র রাজত্বের 

পর ১২৪৬ খ্রীঃ অবে তাহার মৃত্যু হয় 

তৎপরে তাহার ভাই ম্থুলতান নাভির 
উদ্দিন মোহাম্মদ পিংহাসনে আরোহণ 
করেন। 

ভারতীয়স্এতিহাদিক আলাউদ্দিন 

আলাউদ্দিন মাুর শাহু-__আগ্রার 
একজন মুনলমান সাধক। সাধারণতঃ 

তিনি শাহ আলওয়াল বা বেলওয়াল 

নামে খ্যাত। তাহার পিতার নাম 

সৈয়দ সুলেমান। ১৫৪৬ খ্রীঃ অবে 

ইসল/ম শাহ শুরের রাজত্বের প্রারস্তে 
তাহার মৃত্যু হয়। আগ্রার নাইকি মগ্ডি 
নামক স্থানে তাহার সমাধি দর্শনার্থ প্রতি 

বৎসর সহস্র সহত্র লোক একত্র হয় । 

আলাউদ্দিনঃঠ মৌলান। __ দিল্লীর 
ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্ব কালে 
তান বর্তমান ছিলেন । যখন রাঁজ- 

কুমার ফতে খা। জৌনপুরের প্রাদেশিক 

শাসনকর্তী ছিলেন তখন তীহার অন্গ- 

রোধে মৌলানা মাহেব জৌনপুরে গমন 
করেন। তথায় তিনি রাজকুমান্ন ফতে 

খাকর্তৃক বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হন । 

কাথত আছে, রাজকুমার তাহার দেহ 

তারের অনুরূপ স্বর্ণমুদ্র/। তাহ!কে 

উপহার প্রদান করেন। তাহার গমনে 

উক্ত নগরে চৌদ্দটা মাদ্রাসা স্বাপিত 

হয়। এই প্রকার সম্মান ও যশ লীভ- 

পূর্বক ১৩৮* খ্বীঃ অবে (ছিঃ ৭৮৮) 

তিনি তথাপ্ন পরলোক গমন করেন। 

আলাউদ্দিন স্ুলতান- দিল্লীর সৈয়দ 
ংশের শেষ রাজ। | ১৪৪৬ গ্রীঃ অবের 

জানুয়ারী মাসে তীহার পিত। সুলতান 

মোহাম্মদ শাহের মৃতার পন্ষে তিনি 

সিংহাসনে অরোহণ করেন। তিনি 

বদাযুনে গমন করিলে, তাহার অনুপস্থিত 



আলাউদ্দিন 

কালে মন্ত্রী হামিদ খার পরামর্শে 

বহলোললোদী দিলীর সিংহাসন অধিকার 

করেন । ১৪৫১--১৪৭৮ শ্রী; পর্যন্ত 

আলাউদ্দিন বদাগুনে ছিলেন এবং তথায় 

তাহার মৃত্যু হয়। তিনি দিল্লীতে ছয় 

বৎসর এবং বদায়ুনে ২৮ বংসর রাজত্ব 

করেন। 

আলাউদ্দিন ছশেন শাহ__ব্গ- 
দেশের নবাব । তাহার পিতার নাম 

সৈয়দ আনরফ হুশেন। তিনি আরব- 

দেশের অধিবাসী ছিলেন । ভাগ্যান্বেষণে 

তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন | 

মুরশিদাবাদ জিলার জঙ্গিপুর উপ- 

বিভাগে চাদপুর গ্রামে তিনি স্বীর পুত্র 

আলাউদ্দিন হুশেন ও ইউসফউদ্দিন সহ 

বাদ করিতে থাকেন। পুত্রদ্ধয় সেখান- 

কার কাজীর নিকট অধ্যয়নে রত 

হন। কাজী সাহেব তাহাদের বংশ 

পরিচয় পাইয়া স্বীয় কন্তার সহিত 

আলাউদ্দিন হুশেনের বিবাহ দেন | 

বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত। মুজাঃফর 

শাহের (১৪৯৫-৯৯ ) রাজত্বকালে ক্রমে 

ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া তিনি মন্ত্রীপদ 

লাভ করেন। মুজাঃফর শাঁহু অতিশয় 

অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া, রাজ্যের 

সন্ত্রান্ত লোকেরা দৈয়দ হুশেনকেই 
রাজপদ প্রদান করেন। তিনি অতি ন্ঠায়- 

পরায়ণ রাজ! ছিলেন । তিনি আসাম, 

প্রদেশ জয় করিয়। তথায় তাহার পুত্রকে 

রাখিয়া আসেন । আসামের রাজ! 

জীবনী-কোৰ ২৩৬ 

আক্রমণের গুথম ভাগে দুর্গম পাহাড়ে 

আশ্রন্ন লইয়াছিলেন। বর্ষার আগমনে 

তাহার। পুনঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া 

মুদলমানদিগকে আক্রমণ করে। বহু 

মুমলমান সৈন্য খাস্ভাভীবে ও রোগে 

প্রাণত্যাগ করে। হুশেন সাহের পুত্র 

পলারনপুর্ধক প্রাণ রক্ষা করেন ॥ 

জৌনপুরের অধিপতি শাহ হুশেন দিল্লীর 
সম্রাট সেকেন্দর লোদীকর্তৃক পরাজিত 

হহনা, বাঙ্গালার নবাব হুশেন শাহের 

আশ্রর প্রার্থনা করেন। হুশেন শাহ 

তাহাকে সাদরে গ্রহণপৃর্বক পদ- 

নধ্যদান্ুরূপ বুত্তি বিধান করিয়াছিলেন, 

আটাশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৩১ খ্রীঃ 

অন্দেতিনি পরলোক গমন করেন। 

তিনি, পাওুয়ার প্রধান দরবেশ শাহ 
কুতব উদ্দিন আলমের সমাধি, বিষ্ভালয় 

ও অতিথিশাল! প্রস্থৃতি রক্ষার্থ বহু ভূমি 

দান করিয়াছিলেন । প্রতি বৎসর 

একবার তিনি এই সমাধি দর্শন করিতে 

আমসিতেন। তাহার সময়ে ন্থপ্রপিদ্ধ 

চৈতন্তদেৰ প্রাহ্ভূত হন | তাহার 

প্রধান কর্মচারী রূপ ও সনাতন মহ1- 

প্রভুর প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। তিনি 
বঙ্গভাঁষারও একজন উৎসাহ দাতা 

ছিলেন । ৯২৭ হিঃ মালে (১৫৩১ খ্রীঃ) 

তিনি পরলোক গমন করেন । তৎপর 

তাঁহার আঠার জন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 

পুত্র নশরৎ শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে 

আরোহণ করেশ। 



২৩৭ 

আলাউদ্দৌল্পা (মীর অথবা মির্জা!) _ 

একজন কি । তাহার কবিজন সুলভ 

নাম কাফি । তিনি সত আকবরের 

সময় জীবিত ছিলেন এবং তাহার 

সমকালখন্তী জমুদয় কবির জীবনী 
সংগ্রহ করেন। 

আলা-উল্-হুক্--ইনি একজন ফকির। 
তিনি লাহোর নিবাঁশী জনৈক ধনাঢ্য 

মুসলমানের পুত্র | পিতার ' সহিত 

বঙ্গদেশে আপিয়ছিলেন | 

পিত। গৌড়ের বাদশহের কোষাধাক্ষ 

ছিলেন। পুত্র মুকদুম আখি, সিরাজ 

উদ্দীন নানক এক সাধু পুরুষের শিষ্যত্ব 

গ্রহণ করেন ও ফকির হয়েন। ফকির 

হইয়া তিনি অকাতরে অর্থব্যযর করিতে 

থাকেন। ইহাতে বাদশাহের মনে মন্দেহ 

হয় যে, রাঁজকোষ হইতে কোষাধ্যক্ষ 

অর্থ প্রদান করিতেছেন। সন্দেহবশে 

বাদশ।হ ফকিরকে ম্ুৰর্ণগ্রামে 

নিব্বাদত করেন। কিন্তু সেখানেও 

ফকির অজ্শ্র অর্থব্যর করিতে থাকেন। 

তখন বাদশাহ নিজের ভ্রম বুঝিতে 

পারিয়া ফকিরকে ক্ষমা করিলে, ফকির 

পুণরায় পাঞ্ুরায় আপিন বাপ 

করিতে থাকেন। ১৩৮৪ ঘ্বীঃ অন্দে 

পাঞ্য়। নগরেই তাহার মৃত্যু হর । 

তাহার মমাধি মন্দর এখনও তথায় 
বর্তমান আছে। বাদশাহ আবুল মুজাফর 

মাহামুদ শাহের শামন সময়ে তিনি 

পরলোক গমন করেন: 

ভারতীয়ন্এতিহাঁিক 

তাহার 

আলাওল 

আলাওল পণ্ডিত, সৈয়দ_ চট্টগ্রাম- 
বাঁী সৈয়দ আলাওল পণ্ডিত বাং 

১১৬০ সালে হপ্তপয়কাধ ' নামে এক 

গ্রন্থ রচন। করেন। এতদ্ব্য তীত ৯১৪১ 

সালে কাজী দৌলত পগ্ডিতের সর্ছং 

যোগে দিতীময়না” নামেও এক গ্রন্থ 

তিলি রচন। করিয়াছিলেন । ১১৯৫ 

সালে তাহার “দার। সেকেন্দার নাম?” 

প্রকাশিত হম্। তাহার “পন্মাবতী, 

নামক গ্রন্থ সম্ভবত ১১৮৭ সালে রচিত 

হয়। তাহার রচিত “দয়ফল মুল্ুক' 

কখন প্রকাশিত হয় জান। যায় না। 

ইনি অনুমান ১১১৫ খ্রীঃ অব জেল। 

ফরিদপুরের, ফতেগ্জাবাদ পরগণার 

অন্তর্গত জাঁলালপুর নামক গ্রামে 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পতা। ফতেয়।- 

বাদের আধপতি মজলিস কুতবের 

সভাপদ্ ছিলেন। পিতার সঙ্গে জল 

পথে আরাকান যাইবার সময় পট,গীজ 
দন্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত হন, এবং দ্যদের 

হস্তে পিতার মৃত্যু ঘটে । আলাওল 

সাহেব কোন মতে প্রাণ লইর৷ পলায়ন 

পূর্বক শ্রীচন্ত্র স্ুবশ্মার আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। পরে রাজার প্রধান মন্ত্রী 
কাব্য রসপ্রির মুসলমান জাতীয় মাগন 

ঠাকুরের আশ্রয় প্রাপ্ত হুন। মাগন 

ঠাকুর আলাওল সাছেবের কেবল 

আশ্রয়দাতা ও অন্ন্দাতা। ছিলেন না, 

তাহারই অনুরোধে তিনি “পদ্মাবতী, 

“সয়ফলমুল্ুক” ও বদি উজ্জমাল” নামক 



আলাম 

গ্রন্থ সমূহ রচন। করেন। শেষে!ক্ত গ্রন্থ 

রচনা! সমাপন না হইতেই মাগন 

ঠাকুরের মৃত্যু ঘটে । ব্রহ্মদেশে ইহার 

অবশিষ্ট অংশ রচিত হয় । ইহার পরেই 

আওরঙ্গজীব কর্তৃক তাঁড়িত হইয়া 

তদীয় ভ্রাতা শাহন্থজা তথার উপস্থিত 

হন এবং আরাকান রাজের সহিত যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হুইস্! মপরিবারে নিহত হয়েন। 
এতদ্পলঙ্গে আরাকান রাজ মুসলমান- 

দের প্রতি বিরূপ হন।| এই 

সুযোগে মির্জ1! নামক এক দছুরাশয়ের 

প্ররোচনায় রাজা, আলাওল সাহেবকে 

বিনা বিচারে কারাবদ্ধ করেন। পরে 

্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া! পঞ্চাশ দিন 
পরে মুক্তি প্রদান করেন। আলাঁওল 

সাহেবের জীবনের অধিকাংশ সময় 

চট্টগ্রামে কাঁটিয়াছে | তিনি হিন্দু 

আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি বিষয়ে 

সাতিশয় বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত 

ভাষায়ও বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিরা- 

ছিলেন। তাহার রচিত আটথানি 

গ্রন্থে তিনি পবিশেষ পাগিত্যের পরিচয় 

দিয়াছেন। অনুমান ৮০ বৎসর বয়লে 

তিনি দেহত্যাগ করেন | তাহার 

রচিত অপর কতকগুলি গ্রন্থের নাম 

(১) লোরচন্দ্রানী (২) তাউফা! (৩) কৃষ্ণ- 

লীল। বিষয়ক পদাবলী প্রস্ৃৃতি | 

আলাম- বাঙ্গালী মুদলমাঁন কবি। 
তাহার জন্ম স্থান বরিশাল জিলায় | 

তাহার রচিত দক্ষষজ্ঞ, কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক 

জীবনী-কোব ২৩৮ 

সংগীত প্রভৃতি অতিশয় আগ্রহের মহিত 

গ্রাম অঞ্চলে সাধারণের মধ্যে গীত 

হইয়া থাকে । 

আলামিংহ -__ পাঞ্জাবের অন্তর্গত 
পাতিয়াল৷ রাজ্যের স্থাপন কর্তা | 

১৭৬২ ত্র; অব আহাম্মদ শা আব্দালির 

সহিত শিখদের এক যুদ্ধ হয়। সেই 
যুদ্ধে তিনি খুব বীরত্বের পরিচয় প্রদান 

পূর্ব্বক বিপক্ষ আবদালীর নিকট বিশেষ 

সম্মান .লাভ করিদ্বাছিলেন । তিনি 

ফলকিয় শিখ সম্প্রদাঁর ভূক্ত ছিলেন । 

আলী আকবর মজমা-উল- 

আওলিয়। নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাহার 

রচিত। এই গ্রন্থে তিনি সমুদয় মুসল- 
মান সাধকের জীবনী সংগ্রহ করেন। 

১৬২৮ শ্রীঃ অবে এই গ্রন্থ শা-জাহান 
বাদশাহের নামে উৎসর্গ করেন। 

আলী আদিল শাহ, প্রথম- বিজা- 

পুরের আদিল শাহীবংশের নবাঁব। 

তাহার অন্ত নাম আবুল মুজাঃফর। 

১৯৫৫৮ খ্রীঃ অবে তীহা'র পিতা ইব্রাহিম 

আর্দিল শাহ (প্রথম ) পরলোক গমন 

করিলে, তিনি সিংহাসন আরোহণ 

করেন 1 প্রায় ২১ বৎসর রাণ্ত্ 

করিয়া ১৫৭৯ খ্রীঃ অবে তহ মাম্পের 

পুত্র ইত্রাহিমকে উত্তরাধিকারী 

মনোনীত করেন | পরবৎসর তিনি 

তাহার একজন বিশ্বস্ত খোজ কর্তৃক 

নিহত হন। বিঙ্গাপুর নগরে তিনি 

মমাহিত হন। 
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আলী আদিল শাহ, দ্বিভীয়-_ 

বিজাপুরের আদিল শাহী বংশের 

নবাব। ১৬৫৬ খ্রীঃ অন্দে তাহার পিতা 

মোহাম্মদ আদিল শাহের মৃত্যুর পরে 

তিনি বিজাপুর নগরের নিংহাসনে 

আরোহণ করেন । এই সময়ে ছত্রপতি 

শিবাজী প্রাধান্ত লাভ রুরিপ্না, তাহার 

রাজ্যের অনেক স্থান অধিকার করেন। 

আফজল খঁ। শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত 

হুন। কিন্ত শিবাজীর প্রতারণায় প্রাণ 

ত্যাগ করেন। ১৬৭২ খ্রীঃ অবে 

তাহারু মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র সেকেন্দর 
আদিল শাহ সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। 

আলী আসগর - কনোজের অধি 

বাপী। তিনি সওয়াকিব উ২-তগ্রিল 

নামক কোরানের এক অতি সুন্দর 

ভাষ্য রচনা করেন । ১৭২৭ খ্রীঃ অবে 

তিনি পরলোক গমন করেন। 

আলী ইব্রাহম খ_পাঁটনার এক 
জন অধিবাসী । তিনি একজন উচ্চপদস্থ 

রাজ কর্মচারী ছিলেন। তিনি কতক- 
গুলি গ্রন্থ রচন। করেন। তন্মধ্যে ১৭৮২ 

শ্রী: অন্দে লিখিত উপ্দ, কবিদের জীবন 

চরিত প্রসিদ্ধ। তাহার কণিজন সুলভ 

নাম খলিল। 

আলী গোলাম অন্তরবাদী -তিনি 
একজন কবি। দাক্ষিনাত্যের রাজাদের 

অধীনে কাজ করিতেন। ১৫৬৫ খ্রীঃ অব 

বিজয়নগরের রাজা রামরাজ দাক্ষি- 

ভারভীয়-এঁডিহাসিক আলীবরিদ্ 

ণাত্যের মুসলমান রাজাদের বিরুদ্ধে 

বুদ্ধে নিহত হন। তিনি তাহাদের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

আলী জাহু-__হায়দ্রাবাদের নিজামের 
জোষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৭৯৫ খ্রীঃ অবে 
তাহার পিতার বিরুদ্ধে উখ্িত হুন। 

কিন্ধ অচিরেই পরাস্ত হইম। বন্দী হুন 

এবং মৃত্যুগ্রসে পতিত হন। 

আলী নকি খাবী৪ভূমরাজ বদীয়- 
জজগানের পুত্র । বর্গার অত্যাচার 
দমনার্থ তিনি কিছুকাল হেতমপুর ছুর্গে 

বাস করিয়া ছিলেন। কৃষ্ণনগর গড়ের 

দক্ষিণ প্রান্তে ও "হাফেজ থার বাধ 

নামক বিস্তৃত দার্ধিকাঁর পূর্বপ্রান্তে 
একটা আমু পন আছে। ইহা আলি থার 
বাগান নামে খ্যাত। আলী নকি 

এই বাগানম্থাপন করেন। এ অঞ্চলের 

আলী নগর পরগণ।ও তাহার নামে 

পরিচিত । 

আলী নবেদী-তিনি একজন কবি। 
প্রসিদ্ধ শাহ তাহির অন্দ জানির শিষ্য । 

তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিলে 

দাক্গিণাত্যের নবাব আবছুল ফতে 

হুসেন নিগ্াম শাহ প্রথম, তাহার 

একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন। 
দাক্ষিণাতোর আহাম্মদনগরে ১৫৬৭ 

প্বী; অবে তাহার মৃত্যু হয়। 

আলীফ শাহু-__একজন মুসলমান 
ফকির। তাহার আত্ম পরিচয়ে বণিত 

আছে তিনি পূর্বে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম 



জআলীবরিদ 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । যোল সতের 

বর বয়সে অযোধ্য।, কাঁণী, বৃন্দাবন, 

প্রীক্ষেত্র, প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিতে 

করিতে অযোধ্যার অন্তর্ণত বারাণশীতে 

আপিয়। উপস্থিত হন এবং যুবক ব্রণ 

তথ|কার ধর্মগুরু হাঁজী ওয়ারিদ্ আলী 

শাহের সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়া 

তাহার মুরীদ বা শিষ্য হন। আলক 

শাহ তাহার গুরুদত্ত নাম। তিনি 

মহাজন বাণী সংগ্রহ করিয়। “প্রেম 

পত্রিকা” নামক একখানি উপাদের 

হিন্দী পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন । 

গয়। তাহার জন্ম স্থান, ঝুলন্দ সহরে 

তাহার সমাধি হয়। ইনি ধর্মজগতের 

অনেক মুল্যবান রহস্তের কথ। বাঁণয়' 

লোৌককে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। মুগ্ধ করিম 
রাখিতেন। 

আলীবরিদঃ প্রথম--১৫৪২ খ্রীঃ 

অন্দে তীহার পিতা আমির বরিদ পর- 

লোক গমন করিলে তিনি আহাম্মদা- 

বাদ বিদরের সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। তিনিই এই বংশের প্রথম 

রাজা। ২০ বৎসরের আঁধক কাল 

রাঁছত্ব করিয়। ১৫৩২ খ্রীঃ অন্দে পর- 

লোক গমন করেন! তৎপরে তাহার 

পুত্র ইব্রাহিম বরিদ সিংহাসনে আরো- 

হণ করেন। 

আলী বরিদ; দ্বিতীয় ১৫৭২ গ্রী; 

অবে তাহার পিতা! দ্বিতীয় কাঁশিম 

বরিদের মৃত্যু হুইলে সিংহাসনে 

জীবনী-কোষ ২৪০. 

আরোহণ করেন। দ্বিতীয় আমির 

বরিদ ১৬৯৯ খ্রীঃ অন্দে তাহাকে 

পিংহাসন চাত করিগা স্বং লিংহাপনে 
আরোহণ করেন। দ্বিতীয় আমীর 

খগিদ এই বংশের শেষরাজ। | 

আলীবর্ী খা__তীহার সম্পূর্ণ নাম 
নবাব সুজা-উল্-মুল্ক হিদাম উদ্দৌলা 
মোহাম্মদ আলীবন্ধী খা বাহাছুর 

মহবধৎ জঙ্গ | তাহার পূর্বপুরুষের 

পারঠ্ের পুর্ব বিভাগন্থ খোরাপান 

প্রদেশের অধিবামী ছিলেন। তাহার 

পিতা মীর্জ। মোহাম্মদ, সম্রাট 

আওরঙ্গজীনের পুত্র আজম শাছের 

পাকশালার দারোগ! ছিলেন । তৎপরে 

মীর্জা! মোহাম্মদের জোট্ট পুত্র হাজী 
আহাম্মদ উক্ত পদ লীভ করেন | 

তৎসঙ্গে তিনি জহরত খানার অধ্যক্ষ 

পদও লাভ করেন। রাজবিপ্লবের সময়ে 

রণক্ষেত্রে আঞ্জম শাহের মৃত্যু হয়। 

এঁ সময়ে মীর্জা মোহাম্মদ, স্বীয় পুত্র 

হাজী আহাম্মদ ও মার্জা মোহাম্মদ 

আণী বন্দী ( পরে আনীবন্দী থ! ) মহ 

দাঞ্চিণাঠ্যে পলায়ন করেন । সেই 

সনয়ে বাংলার নবাব মুরশিদ কুলী খার 

জামাতা স্ুজাউদ্দিন খ| উড়িষ্যার নায়েব 

ছিলেন। তিনি মীরজ। মোহাম্মদের 

স্বদেশবাসী ও এক আত্মীয়কন্তার শ্বামী 

ছিলেন। সেই স্থত্রে মীরজ1! মোহাম্মদ 
পুত্রগণমহ স্থজাউদ্দিন খার দরবানে 

সাদরে স্থান লাভ করেন। অন্নকাল 
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মধ্যেই হাজী আহাম্মদ, নবাঁব স্ুজা- 
উদ্দিনের পরামর্শ দাতা ও সমস্ত 

কার্যের মূলাধার হইলেন । এই সময়ে 

মুরশিদ কুলি খাঁর মৃত্যুর পরে, তাহার 

জামাত| সুজউদ্দিন বাংলার নবাব হন। 

হাজী আহাশ্দের ভ্রাতা মীরজ! 
মোহাম্মদ আলী বন্দী, আলী বন্ধী খ। 
উপাধি লাঁভ করিয়া, রাঁজমহল চাকলার 

ফৌজদারের পদে নিযুক্ত হইলেন। 

হাজী আহাম্মদের তিন পুত্রের মধ্যে 

প্রথম পুত্র মোহাম্মদ রেজা বা 

নোকাজিস মোহাম্মদ মুরশিদাবাদে 

প্রধান বেতনদাতার পদে, দ্বিতীয় পুত্র 

আকা মোহাম্মদ সৈয়দ রংপুরের নায়েব 

ফৌজদারের পদে ও তৃতীয় পুত্র জৈন 

উদ্দিন রাজমহলের ফৌজদারের পদে 

প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আলী বন্দী খার 

তিন কন্তা ছিল, কোনও পুত্র ছিল না। 

জোট্ঠা কন্া। ঘেসেটী খাঁনমকে মোহাম্মদ 

রেজা খা, মধ্যম কণ্তাকে টনয়দ আক 

মোহাম্মদ এবং সর্ব কনিষ্ঠা কনা 

আমিন! খানমকে জৈনউদ্দিন বিবাহ 

করেন। বাংলার নবাব মুরশিদ কুলী 

খা, স্বীয় দৌহিত্র সরফরাজ খাকে 

(জামাতা সুজা উদ্দিনকে অতিক্রম 

করিয়া! ) তাহার উত্তরাধিকারী করিতে 

মনস্থ করিয়াছিলেন | কিন্ত কার্য্যে 

তাহ! হয় নাই। মুরশিদ কুলীর মৃত্যুর 

পরে জামাতা। সুজাউদ্দিনই বাংলার 

নবাব হইলেন। মুজাউদ্দিনের প্রিয় 
৩১ ৩৭ 

ভারতীয়-এতিহানিক জালীবন্দ 

পাত্র হাজী আহাণ্মদের তখল কার্ধ্যো- 

দ্বারের সুযোগ উপস্থিত হইল। তাহার 
অনুরোধে ও সুজাউদ্দিনের বেগম 

জিনৎ-উন্-নিশার প্ররোচনায়, আলী 
বন্দী বিহারের শাসন কর্তার পদ প্রাপ্ত 

হইলেন | সুজাঁউদ্দিন মৃত্যুকালে 
সরফরাঞ্জ খাকে ধাহাদের সহিত সপ্তাব 

রক্ষা করিনা ও ধাহাদের সহিত পরামশ 

করিয়। কার্য করিতে উপদেশ দিয়- 

ছিলেন, সরফরাজ তাহার কিছুই 
করিলেন না | বরং তাহাদিগকে 

অগ্রাহা করিয়াই চলিতে লাগিলেন । 

আলীবদ্ধী খা বিহারের শাসনকর্তা 

হইয়া, স্বীক্ষ ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় চিন্তনে 

নিরত হইলেন । প্রথমেই তিনি 

বিহারের অরাজকত। দূর করিতে বদ্ধ 

পরিকর হইলেন। এই সমরে বুঞ্জারী 

নামক একদল দন্থযু শম্ত ক্রয়ের ছলে, 

দেশ লুণ্ঠন করিত। তিনি তাহাদিগকে 
আবছুল করিম নামক এক সেনাপতির 

সাহায্যে, সমূলে উৎপাটন করিয়া প্রচুর 

ধন লাভ করেন। বিহ্বারের অন্তর্গত 

বেতিগ্া, কুলওয়ারী, ছুকৌয়ার, বৈজী- 
পুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারবর্গ বিদ্রোহী 

হইম্লাছিলেন। তিনি একে একে সকল- 

কেই পরাস্ত করিয়া, প্রচুর ধন লাভ 

করেন। কিন্তু যে আবছুল করিমের 

সাহায্যে তিনি এতদুর কৃতকাধ্যতা 

লীভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, শেষে 

তাহীকেই তিনি গোপনে হত্যা করেন। 



আলীবন্দী 

প্র সময়ে পারশ্তের সম্রাট নাদিরশাহ 

ভারতবর্ষ আক্রনণ করেন। দিল্লীর 

সআট মোহান্দদশাহ যুদ্ধে পরাছিত 

হইয়] তাহার বগ্ঠতা স্বীকার করিলেন। 

নাদির শাহের পক্ষীয় এক দূত বাঙ্গাল] 
দেশে আসিয়া বাকী খাজন! দাবী 

করিলেন । সরফরাজ খ। উপায়ান্তর ন 

দেখিয়া বাকী খাজান! দিয়, নাদির 

শাহের নামে মুদ্র। প্রচলিত করিতে ও 

মসজিদে খুতবা পাঠ করিতে আদেশ 

দিলেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়। 

পরবর্তী সময়ে সরফরাজ খার শব্র 

পঙ্গীয়ের! দিল্লীর সম্রাটকে সরফরাজ 

খাঁর বিরোধী করিয়া তুলিলেন | 
এদিকে আলীবদ্দী খাও নিরস্ত ছিলেন 
না। তান এই সুযোগে দিলীর রাজ- 

দরবারের অনেক লোককে অর্থন্নার! 

বশীভূত করিলেন। সমাট মোহাম্মদ 

শাহ সরফরাজ খাঁর স্থলে আলীবর্দী 

খাকে বাংলার সুবাদার নিধুক্ত করিয়। 
নিয়োগ পত্র প্রেরণ করিলেন। আলী 

বন্দী এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে 

লাগিলেন । ইতিপূর্ধেই দরফরাজ এই 

ষড়যগ্ত্রের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন । 

মুরশিদাবাদ হইতে এগার ক্রোশ দরে 
ঘেরিয়ার মাঠে ১৭৪০ খর; অবে 

( ১১৫৩ হিঃ) উভয় সৈস্তে তুমুল বুদ্ধ 
হইল। গুলি বিদ্ধ হইয়। মরফরাপ খ। 

হস্তীপৃষ্ঠে চির শয়ন করিলেন । যুদ্ধান্তে 
লুনাবসর কালে তস্তীচালক মৃত 

. জীবনী-কোব ২৪২ 

নবাবকে মুরশিদাবাদে আনয়ন করিল 

এবং নবাব পুত্র মীর্জা আমানি 

গোপনে মুক্তথালিতে তাহাকে সমাহিত 

করিলেন। যুদ্ধের পরেই সৈশ্তগণকর্তৃক 
নগর লুষ্ঠনের ভয়ে আলীবন্দী খ' 
মুরশিদাবাদে আসেন নাই | ছুই দিন 

ুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করিলেন। তৃতীয় 

দিবমে নগরে প্রবেশপুর্বক পেহন 

সেতুন নামক দরবার গুহে প্রবেশ 

করিয়৷ পিংহাঁদনে উপবেশন করিলেন। 

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উপহার গ্রহণ 

করিলেন রাজপদ গ্রহণের সংবাদ 

তোঁপধ্বনী ৪ বাগ্ভভাও দ্বার। শিঘোঁধিত 

হইল। রাজকোষ অধিকার করিয়! 

প্রচুর ধন বত্ব লাভ করিলেন। তন্মধ্য 

হইতে এক ক্রোর রৌপ্যমুদ্র। ও 

সন্তর লক্ষ টাকা মুল্যের অলঙ্কারাদি 
দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ ও তাহার 

অমাত্যবর্গের জন্য প্রেরিত হইল | 

তাহার বিনিমরে সম্রাট তাহাকে 

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী 

পদের অনুমোদন পত্র প্রেরণ করিলেন 

এবং সপ্ত সহ্ম্র অশ্বারোহীর সেনাপতি- 

পদ, সুজা-উল্ মুলক ও হিসাম-উদ্দৌল! 
উপাঁধিভে ভূষিত কগিিলেন। তাহার 

তিন জামাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ নোয়াজিস 

মোহাম্মদ, মেহাম হজঙ্গ, মধ্যম সৈয়দ 

আহাপ্পদ, শৌলংজঙ্গ ও কনিষ্ঠ জৈন 

উদ্দিন শকৎ জঙ্গ উপাধি প্রাপ্ত 
হইলেন | জৈনউদ্দিনের পুত্র মীর্জ 



২৪৩ 

মামুদ, পিরাজউদ্দৌল শাহ কুলি খ' 

বাহার ও তাহার কনিষ্ঠ এক্রাম 

উদ্দৌল! উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গে 

সঙ্গে ই এই দমকল উপাধির মধ্যাঁদ! রক্ষার 

জন্ধ নোয়াজিন মোহাম্মদ ঢাকার শাসন 

ভার, সৈয়দ আহাম্মদ উড়িষ্যার ও 

জৈন উদ্দিন বিহারের শাঁসনভার প্রাপ্ত 

হইলেন। সরফরাজ খার দুই পুত্র ও 
বেগম বৃত্তিলাত করিয়! ঢাকায় আগমন, 

করিলেন। 

দিল্লীর সমাট মোহাম্মদ 

সরফরাজ খার সম্পত্তির মূল্য ও বাঁকী 

খাজানার দাবী করিয়া স্বীয় কর্মচারী 

মুরিদ খাঁকে বাঙ্গালা দেশ অভিমুখে 

প্রেরণ করিলেন। চতুর আলীবদ্দী 
অগ্রসর হইপা রাজমহলেই তাহার 

সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কতিপয় 

হস্তী, কিছু স্বর্ণালঙ্কার ও কয়েক লক্ষ 
টাক প্রদানপুর্বক, সেই বিপদ হই 
উদ্ধার পাইলেন। সরফরাঞ্জের ভগিনী- 

পতি মুরশিদ কুলি খা? যুদ্ধক্ষেত্রে 

মরফরাজের পতন ুষ্টে পলায়নপুর্ববক 
উড়িয্তার আশ্রয় ল্ইয়াছিলেন। আলী 

বন্দী খা তাহাকে উড়িষ্ত/ হইতে 

বিতাড়িত করিয়1, মধ্যম জামাতা সৈয়দ 

আহাম্মদকে উড্ভিষ্যায় স্থাপন করিলেন। 

কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল স্থারী হইল ন]। 
অযেোগা বিলাসী সৈয়দ আহাম্মদের 

অত্যাচারে উড়িষ্যাবাসীর। বিদ্রোহী 

উইল। মুযসশিদ কুলি খার অগ্ঠতম 

শাহ 

ভারতীর়-এতিহাসিক আলীবনদী 

জামাত। বকির খ1 এই অবসরে উড়িস্যা- 

বাসীর আমন্ত্রণে সসৈন্টে উড়িস্যায় গমন 

পূর্বক ,নৈয়দ আহাম্মদকে পরাজিত ও 

বন্দী করিয়৷ দেশ অধিকার করিলেন। 

আলীবদ্দা এই সংবাদে অতিমাত্র 

বিচলিত হইলেন । অবিলম্বে বিশ সহ 

অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়! উড়িষ্যায় 

উপস্থিত হইলেন । বকির খ]। পরাজিত 

হইয়া পলায়ন করিলেন। জামাতা 
ইসসদ আহাম্মদকে উড়িস্যায় বাখা 

নিরাপদ মনে না করিয়া, তংস্থলে 

অন্ততম সেনাপতি মামুদ খাঁকে নিষুক্ত 

করিরা, প্রতাবর্ভন করিতে মনস্থ 

কহিলেন । 

এই সময়ে এক নূন বিপদ উপস্থিত 
হইল। মুরশিদ কুলি খার সেনাপতি 
মীর হবিব খ]1 বুদ্ধের পরে নাগপুরের 

অধিপতি রথুজী ভোসলের নিকট গমন 

করেন এবং তাহাকে বঙগদেশ আক্রমণ 

করিতে উৎপাহিতত করেন | রঘুজী 
ব্গদেশ আক্রমণ করিবার এই স্থুযোগ 

পরিত্যাগ করিলেন না । তিনি সেনা. 

পতি ভাস্কর পণ্ডিত 'ও রণকুশল আলী 
কারাওয়ালের (এই ব্যক্তি পূর্বে হিন্দু 

ছিল, পরে মুসলমান হয় ) অধীনে ষাট. 

হাজার মহারাট্রা সৈন্য দিয়! বঙ্গদেশ 

জয় করিতে প্রেরণ করেন । এই সঙ্গে 
মীর হবিবও আসিক্সাছিলেম। নবাব 

আলী বন্দী খা] মনে করিয়াছিলেন 
মহারাট্্টারা বিহার গ্রাদেশের ভিতর 
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আলীবন্দী 

নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি 
জানিতে পারিলেন, তাহার তাঁহার 

শিবিরের মাত্র বিংশতি ক্রোশ দুরে 

উপস্থিত হইপ্লাছেন। তিনি তাড়াতাড়ি 
মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়। বর্ধমানে 

আশ্রয় লইবাঁর জন্য রওন৷ হইলেন । 

মহারাট্রার] তাহার পশ্চান্তাগে উপস্থিত 

. হইয়া, তাহার রূদদাদি লুগন করিতে 
আরম্ভ করিল। কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধও 

হইল কিন্তু কোনও পক্ষেরই বিশেষ 

ক্ষতি হইল না। ভাস্কর পণ্ডিত এই 

সময়ে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, 
তাহাকে দশ লঙক্গ টাঁকা দিলে তিনি 

প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন। কিন্তু 

আলী বন্দী খ! ইহাতে সম্মত হইলেন 
না । তিনি মুরশিদাবাদে আমিয় 

সৈন্ত সংগ্রহ করিতে অভিলাধী হইলেন। 

কারণ তাহার সঙ্গে মাত্র পাচ হাজার 

সৈন্য ছিল। কিন্তু পলায়ন পর আলা 

বন্দী খার সৈন্তের ছুর্দশার এক শেষ 
হইল | মহারাটার। তাহার সমুদর 

দ্রব্জাত তোপ, তাবু অধিকাঁর কঠিল। 

এই সময়ে পুর্বব প্রস্তাবিত দশ লক্গ 
টাক] দিতে সম্মত হইয়1, তিনি ভাঞ্র 

পণ্ডিতের নিকট একজন দূত 
পাঠাইলেন | ভাস্কর পণ্ডিত এখন 

এক কোটী টাকা ও নবাবের সমুদয় 
হস্তী চাহিলেন । এইরূপ অপমান- 

জনক সর্ভে নবাব অসম্মত হইলেন। 

জীবনী-কোব 

দিয়া বঙ্গদেশে আসিবে | সেজন্ত তান 

৪৪ 

পথ চলিতে চলিতে যুদ্ধ চলিতে 

লাগিল। এইরূপে অনাহারে বৃষ্টিতে 

ভিজিন্ন। চতুর্থ দিনে নবাব সৈশ্তনহ 
কাটোয়ায় পহুছিলেন | মহারাট্রার! 

পূর্বেই তথায় পন্থছিরা নগরে অগ্নি 
ংযোগ করিয়্াছিল। সৈস্তের সেই 

অর্দদগ্ধ শস্ত আহার করিয়াই ক্ষুন্নিবৃপ্তি 
করিল । এই সংবাদ ব্রাধানীতে 

পহুছ। মাত্র নৌয়াজিস মোহাম্মদ প্রচুর 
খাগ্ভ ও সৈন্ভ লইরা আলীবর্দী খার 
সাহাঘযার্থ উপস্থিত হইলেন। ভাঙ্কর 

প:ওত এই পরাক্রাস্ত শত্রর দেশে ব্্ষা- 

কান যাপন করা নিরাপদ মনে 

কগ্গিলেন ন|! | কিন্ত মীর হবিবের 

পরামর্শে কাঁটোয়ায়ই তিনি বর্ষা যাপন 

করিতে মনস্ত করিলেন। ইতি মধ্যে 

মীর হণিব ছুই সহস্র সৈন্ত লইয়া গল! 

পা হইয়া» মুর্শিদাবাদের উপকণ ও 

জগৎখেঠের ঝাড়ী লুণ্ঠন করিয়া কয়েক 

লক্ষ টাক মংগ্রহ করিলেন। নবাব 

আনীবদী খা! এই সংবাদ পাইর়াই 

ঘুরশিদাবাদে আমিলেন। মীর হবিব 

নবাবের আগমনে ভীত হুইয়। আবার 

কাটোয়ায় ফিরিয়। আসিলেন। ভাস্কর 

প্ডিত বর্ষাকাল মধ্যে মীর হবিবের 

সাহায্যে হুগলী, বদ্ধমান, হিজলী, 

মেদিশীপুর ও বালেশ্বর পর্য্স্ত সমস্ত 

স্থান অধিকার করিলেন। 

আলীবদ্দী খাও নিশ্চিন্ত ছিলেন 

না। তিনি সৈন্ত সংগ্রহ করিয়। বর্ষার 
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শেষ ভাগেই গঙ্গ। উত্তীর্ণ হইয়। কাটোর। 

নগরে ভাস্কর প্ডিতকে আক্রমণ করি- 

লেন । নবাব সৈন্য মহারাট্রাঁদের 

পশ্চাদন্ুসরণ করির়া বহুলোঁককে নিহত 

করিল এবং তাহাদের দ্রব্যজাত 

হস্তগত করিল | ভাস্কর পণ্ডিত 

উড়িস্য(র আশ্রন্ন লইলেন । এখানে 

ভাস্কর পণ্ডিত উড়িয্]ঝর শাসনকর্তা 

মামুদ থকে পরাজিত ও নিহত 

করিলেন। নবাবও উড়িয্/।র উপস্থিত 

হইলেন । কটকের নিকটে নবাব 

সৈশ্তের সহিত ভাস্কর পাঁওতের বুদ্ধ 

হইল। এই যুদ্ধে ভাঙ্কর পণ্ডিত 
পরাজিত হইয়া, স্বদেশে গমন করিলেন। 

নবাব কটকের শাসন ভার রস্থল খাঁর 

হস্তে স্যস্ত করিয়া, মুরশিদাবাদে 

প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

মহারাট্র। অভিযান এখানেই শেষ 

হইল না। রঘুজী ভোসলে তাহার 
সেনাপতি ভাঙ্কর পণ্ডিতের পরাজয়ে 

অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বিপুল একদল 

সৈম্তসহ বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করি- 

লেন। ঠিক সেই সময়ে পুণার পেশোয়া 

বালাঞ্গী বাজী রাও, একদল সৈন্য 

লইয়া দিল্লীর সম্রাটের দের চৌথের 

টাকার বরাতি চিঠি লইয়।, বিবারের 

পথে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন | 

নবাব বহু অর্থ প্রদান করিরা, বালাজী 

বাজী বাঁওকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন । 

কথা হইল বঝালাজীর সৈন্ত ও নণাঁব 

ভরতীর-এতিহ।জিক আলীবন্দী 

সৈন্য এক যোগে বঘুজী ভোপগলের 
সৈশুকে আক্রমণ করিবে | রঘুজী 
অবস্থা ভাঁল নহে বুঝিয়, স্বদেশে প্রস্থান 

করিলেন এবং নবাব আপাততঃ রক্ষা 

পাইলেন। পরবৎসরই রঘুজী ভোলে 
বিংশতি সহস্র সৈশ্তসহ ভাস্কর পণ্ডিতকে 

বাঙ্গীলাদেশ আক্রমণ করিতে 

পাইলেন । তাহাকে বলিয়। দিলেন 

প্রচুর অর্থ পাইলে সন্ধি করিতে আপত্তি 
নাই। নবাব ভাঞ্চর পণ্ডিতের সহিত 

সন্ধি করিবার জন্ট, সেনাপতি মুস্তাফা 
খ। ও রাজ জানকীরাম রায়কে 

পাঠাইলেন । ভাস্কর পণ্ডিত প্রচুর 

অর্থ চাহিলেন। দূতদ্বয় তাহাতে সম্মতি 

জ্ঞাপন কিয়! নবাবের সহিত তাহার 

সাক্ষাতের প্রার্থনা জাপন করিলেন। 

তাহাতে পণ্ডিত সম্মত হইলেন । নির্দিষ্ট 

দিনে ভাঞ্কর পণ্ডিত নবাব শিবিরে 

উনিশ জন প্রধান সেনাপতিসহ প্রবেশ 

কগিলে, নবাব আলী বন্দার আদেশে 

তাহারা দকলেই ছিন্নশির হুইলেন। 

অন্ততম মহারাট্রা সেনাপতি রঘু 
গাইকোরার তাহার অধীনে রক্ষিত 

সৈনুসহ পলায়ন করিলেন | নবাব 

সৈন তাহাদের অনুসরণ করিয়। 

অনেককে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। 

বলা বাহুল্য এই বিশ্বাস ঘাতকতার 

প্রতিবিধান করিতে বঘু্ী ভোদলে 
প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং প্রবল এক 
সৈন বাহিনী সংগ্রহে প্রবুত্ত হইলেন। 



আলীবন্দা 

ইতি মধ্যে আর এক ঘটল! সংটিত 

হইল। মহার'ট। যুদ্ধের অবসান হইল 
মনে করিয়া, নবাব তাহার সেনাপতি- 

দের বেতন হাঁস করিরাছিলেন | 

ইহাতে প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খ! 

কর্মত্যাগ করিয়! বাকী বেতন প্রার্থন। 

করেন । নবাব বাকা বেতন ১৭ লক্ষ 

টাকা [দর। তাহাকে বিদার দেন। 

মুস্তাফা খন] আট হাজার অশ্বারোহী 
ও বহু সংখ্যক পদাতি সৈহসহ বিহার 
অভিমুখে এওনা হইলেন । পথে রাজ- 
মহল লুণ্ঠন করিলেন ও মুঙ্গের ছুর্গ 
অধিকার করিলেন িন্ধু পাটনা অধি- 

কার করিঠে বাইয়া নবাৰ জেল 

উদ্দিনের হস্তে পরাজিত হইলেন । 

অবশেষেএই জৈনউদ্দিনের হস্তেই তিনি 

নিহত হন। 

বঘুজী ভোৌসলে খিপুল সৈন্য সংগ্রহ- 
পূর্বক সেনাপতি ভাস্কর পগ্ডিতের 

হত্যার প্রতিশোধ লইতে স্বীয় পুত্র 
জানুজী (জনকজী), সেনাপতি মোহন 

সিংহ ও হবিৰ খাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ 

করেন। কাঁটোয়ার সন্নিকটে নণাব 

সৈন্টের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয় | 

নবাব জরী হইলে, তাহারা স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন | কিন্তু উড়িয্যা 
তাহাদের হস্তে রাহল। মুস্তাফ। খার 

বিদ্রোহ সময়ে উত্ভিষ্তার শাসণকর্ত 

আবদুল রম্লল খাঁ, স্বায় আত্মীয় মুস্তাক 

খাঁর সঙ্গে যোগ দিবার জন উড়িষ্য। 

জীবনী*কোষ ২৪৬ 

ত্যাগ করিয়াছিলেন | সেই পদে 

নবাব আলী বন্দী খ৷ বিশ্বস্ত সেনাপতি 
দুর্লভ রামকে উড়্িষ্য/র শাননকর্তার 

পদে নিধুক্ত করেন। তিনি অতিশয় 

সন্নাপা তক্ত ছিলেন | মহারাষ্টা 

সৈনিকের! সন্গ্যাসীর ছদ্ধবেশে তাহাকে 

বেষ্টন করিয়া রহিলেন । রঘুজী 
ভোসনের পুত্র জানুজী (জনকজী) 

যখন উড়িষ্তা আক্রমণ করিলেন, তখন 

তাহার বিরুদ্ধে এই জন্ই দীড়াইতে 

পারিলেন ন!। মহারাট্রারা উড়িয্যা 

অধিকার করিল । 

এই সময়ে আর এক বিপদ উপস্থিত 

হইল । আলী বদ্দী খ! তাহার সেনাপতি 
সমসের খা, সরদার খা, মুরাদ শের থ] 

ও হাঁক্জীত খকে সন্দেহ বশে পদচ্যুত 

করেন ৷ তাহার। তাহাদের প্রাপ্য 

বেতন গ্রহণপুর্বক তাহাদের দ্বারভাঙ- 

স্থিত জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করেন । 

বিহারের নবাব জৈনউদ্দিন তাহাদিগকে 

পুনর্বার সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার 

জন্ক আহ্বান করেন। তাহারা নবাব 

জৈনউদ্দিনের সহিত সাক্ষাত করিতে 

দরবারে প্রবেশ করিলেন । এমন 

সময়ে সমসের খার ভাগিনেয় মুরাদ 

শের খ] তরবারির আঘ'তে জৈন- 

উদ্দিনের উদর বিদীণ করিলেন । নবাৰ 
তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । মৃত 

নবাবের পরিবারবর্গ সমসের খার 

অন্তঃপুরে স্থান লাভ করিল । হাজী 
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আহাম্মদকে ১৭ দিন পধ্যন্ত অকথ্য 

অত্যাচারে জঙ্রিত করিয়।, তাহারা 

তাহাকে বমালয়ে পাঠাইলেন। তাহার 

আবাদ গৃহে সমসের থা প্রচুর অর্থ 

প্রাপ্ত হইলেন। এই দুর্ঘটনার সংবাদ 

শুনিপ্া। আলী বদ্দী খ। সসৈন্যে পাটনাগ্ 
উপস্থিত হইলেন। ঘোরতর বুদ্ধের 

পর সমসের খঁ। ও সদ্দীর খা নিহত 

হইলেন এবং তিনি স্বীয় ক্ট।কে উদ্ধার 

করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা বিহারের 

সুবেদার হইলেন । আলী বন্দীর দ্বিতীয় 

জামাতা সৈয়দ আহাম্মদ পৃণিয়ার 

ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 

সেনাপতি আতাউল্লা খা বড়ঘন্ত্রের 

অভিবোগে রাজ্য হইতে বিতাড়িত 

ইইলেন। জান্জা তোলে মীর হণিব 

সহ বঙ্গদেশ লুগ্চন করিতে আসি! 
ছিলেন। সন্দার ৭ ও সমসের খাঁর 

পতন দৃষ্টে তিন বাঙ্গাল! দেশ পরিত্যাগ 

করিয়। চলিরা গেলেন । পাটনাঁর 

এই সকণ গোলমালের অবসানে আলা 

বন্দী খ। উড়িন্তা দেশ মহারাষ্টাদের 

কবল হইতে উদ্ধার করিতে অভিলাষী 

হইলেন | [তিনি লসৈন্তে কটকে 

উপস্থিত হইলেন । মহারাট্রার। তাহার 

আগমনে পলায়ন করিল। এই সময়ে 

সিরাঞউদ্দৌল। বিহারের স্বাধীন নরপতি 

হইবার অভিলাষে পাটনাভিমুখে বরুওন। 

হইলেন। রাজ। জানকীরাম [সিরাজ 

উদ্দেণার প্রর্তিনধিধপে পাঢনার 

ভারতাক্স-এঁতিহাসিক জলীবন্দা 

থাকিয়া বিহার শাসন করিতেছিলেন। 

তিনি নবাব আঁলীবন্ধী খার বিনা 
হুকুমে দুর্গ ছাঁড়িলেন না । উভয় পক্ষে 

যুদ্ধ বাধিণ। দিরাজ পরা;ঃজত হইয়! 

এক মামান্ত গৃহে আশ্রন্ন লইলেন। 

রাজা জানকীরাম তাহাকে সাদরে এক 

উৎকৃষ্ট প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। 

নবাব আলাব্দী খ। দৌহিত্রের এই 
আচরণে অতিমাঞ চিন্তিত হইয়। 

পাটনায় উপস্থিত হইলেন । সিরাজ- 

উদ্দৌপ| মাতামহের আশ্রয়ে আপি- 

লেন। নবাঁবের উড়িম্যা হইতে চলিয়। 

আপিবার পরেই, মহারাস্ট্রারা আবার 

উাঁড়ঘ্যা আঁধকার করিলেন | নবাব 

আধার তীহাধিগকে তাড়াইয়। দিলেন। 

অবখেবে নবাব মহা বাট্রাদিগকে উড়িষ্য। 

প্রদেশ চৌথের পরিবর্তে ছাড়িয়া দিয়! 

তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন । 

১৭৫৬ শ্রী অবের প্রথম ভাগে 

শোনাজিস মোহাম্মদ, ইহার অল্প 

কয়েক দিন পরেই সৈরদ আহাম্মদ 

পরলোক গমন করেন । উভয় 

জামাতার মৃত আলী বর্ধীর খার 
প্রাণে খুবই বাজিল। সেই বৎসরেই 

তিনিও পরলোক গমন করিলেন । 

নবাব [সরাজউদ্দৌল। মাতামহের উত্ত 

সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। 

নবাব আলীবন্ধী খার চরিত্রের কয়েকটি 
বিশেষত্ব ছিল। যৌবন কাল হইতেই 
তানি সুরা বা অপর কোন্ মাদক 



আলীবন্দী 

দ্রব্যের প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করেন 
নাই। মুসলমান ধর্ম বিধানে যাহ! 

নিষিদ্ধ, এমন সব বিষয় হইতে তিনি 
দুরে অবস্থান করিতেন | প্রতিদিন 

নিয়মিত ভাবে ঈশ্বর উপাসনার নিযুক্ত 
থাকিতেন | সঙ্গীত বাদ্ধ অথবা 

তোষামোদ কারীদের সহবাসে সময় 

বাপন করা তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। 

তিনি সাধারণতঃ হূর্য্যোদরয়ের ছুই ঘণ্ট। 
পুর্ব্বে শয্য! ত্যাগ করিতেন এবং স্নান ও 

উপাসনার পরে বিশিষ্ট কয়েকজন 

সহচরের সহিত একব্র বসিয়। কাফি 

পান করিতেন | হৃুর্যোদর়ের পরে 

তিনি সাধারণের সহিত দেখা পাক্ষ!ৎ 

করিতেন । তখন তাহার সেনাপতিগণ 

দেওয়ানী কর্মচারী, আবেদনকারী 

অথবা! অন্ঠান্ প্রার্থাগণ, অথবা দর্শনার্থী 

প্রজাগণ সকলেই ব্যক্তি নির্বিশেষে 

তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার অনুমতি 

পাইত এবং সকলেই বথাবোগ্য 

সমাদর পাইয়। সন্তষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্তন 

করিত। এইরূপে ছুই ঘণ্টা! কাল 

যাপন করিয়! তিনি লিজের খান 

কামরায় গমন করিতেন | তথান্র 

কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আসিবাঁর 

অধিকার ছিল। এই সময়ে তাহার 

ভ্রাতুশ্পুত্রদ্ঘয় নোঁয়াজিস আহাম্মদ, সৈয়দ 

আহাম্মদ, দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা, 

অথব। বিশি্ই কোন মিত্র বা অপর 

আত্মীয় মাত্র উপস্থিত হইতেন। এখানে 

জীবনী কোষ ২৪৮ 

কবিতা, গল্প অথব! ইতিহাস পাঠ 

হইত । কখনও কখনও পাচকদের 

রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়। আমোদ অনুভব 

করিতেন। তাহার সন্মুথেই পাচকেরা 

তাহার অভিরুচি অন্ুবারী খাছ প্রস্তত 

করিয়া! দিত। অতঃপর তিনি সবান্ধবে 

আহারে বসিতেন। তৎপরে বিশ্রাঙ। 

করিতেন এই সমরে একজন গল্প 

শুনাইত | মধ্যাহ্ন একটার সময় 

উপাসনা শেষ করিয়! বেল! চাঁরিট। 

পধ্যন্ত কোরাঁণ পাঠ করিতেন। তৎপর 

স্তুতি পাঠ করিয়া, এক গেলাম জল ব৷ 

সরবৎ পান করিতেন । তৎপরে তিনি 

কয়েকজন সুশিক্ষিত লোকের সঙ্গে 

এক ঘণ্ট! আলাপে বাঁপন করিতেন । 

তাহাঁর। প্রায়ই পরমার্থ সম্বন্ধে অথবা 

সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে বাদ 

প্রতিবাদ করিতেন। তাহারা চলিয়া 

গেলে জগৎশেট ও বাজস্বকর্মমচারীগণ 

নবাব সমীপে উপস্থিত হইতেন | 

তাঁহার রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সংবাদ 

প্রদান করিতেন । নবাব ষে কার্যের 

যেরূপ আদেশ প্রদান কর! প্রয়োজন, 

তাহ করিতেন | এই কাধ্যে এক ঘণ্ট। 

বাপন করিতেন । এই সময়ে কোন 

কোঁন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় উপস্থিত 

থাকবার অনুমতি পাইতেন। সন্ধা! 

কালে আলোক প্রদান করার পরে 

কয়েকজন ভার বা রদলিক লোক 

তথাক্ উপস্থিত হইয়! পরম্পর বিজ্রপ 
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বাক্যে নবাবকে আমোদিত করিত। 

তৎপরে তিনি উপাসনার জন্য গাত্রো- 

থান করিতেন এবং উপাসনান্তে খাস 

কামরায় বেগমদিগের নিকট বসিতেন। 

এই সময়ে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত তাঁহার 

নিকটসম্পর্কিয়া আত্মীয়! মহিলার! 

আমিতেন ৷ মহিলারা চলিয়। গেলে 

পুরুষেরাও তাহার নিকট আমসিতেন। 

তৎপরেই তিনি শয়ন করিতে গমন 
করিতেন | রাত্রিতে আর ভোজন 

করিতেন না। সকল কাঁর্য্ের জন্ঠই 
তাহার একটা সময় নির্দিষ্ট ছিল । 

তিনি অতিশয় দয়ালু ও বদান্ত ছিলেন। 
তাহার আত্মীঘবর্গ, মিত্র সকল, তাহার 

হীনবস্থার সময়ে সাহাব্যকারী বন্ধুবর্গ 

।সকলের প্রতিই তিনি অতি দদ্ালু 

ছিলেন। দিল্লীতে যখন তিনি হীনা- 

বস্থাস্স ছিলেন, সেই সময়ের সাহীয্য- 

কারী বন্ধুদিগকে ও তাহাদের সন্তান- 
সম্ততিকে ব্ঙ্গদেশে আনরনপূর্বক 
বথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন সাধারণ 

প্রজাবর্গ তাহার স্তায় ও গ্সেহপুর্ণ 
ব্যবহারে অতিশয় আনন অনুভব 

করিত। তাহার অতি নিম্ন পদস্থ 

কর্মচারীও তাহার সদয় ব্যবহারে অর্থ 

সঞ্চয় করিয়া সখী হইতে পারিয়াছিল। 
নকল কার্যেই তাহার বুদ্ধির তীক্কতা 
প্রকাশ পাইত | দেশের শিল্পের 

উন্নতির জন্য, ব্যবসায় বাণিজ্যের 

উল্লতির জন্য তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন 

ভারতীয়-এঁতিহাসি আলা বধ 

তিনি অতি উদার প্রকৃতির জোক 

ছিলেন। যদিও ছুই একটা বিশ্বাস 

ঘাতকতার দৃষ্টান্ত আমর! দেখিতে পাই 
তাহা! তৎকালীন রাজনৈতিক আব 

হাওয়ার ফল । তিনি ইংরেজদের 

প্রতি সিরাজউদ্দৌলার বিদ্বেষের বিষয় 

মনে করিয়! মনে মনে ছুঃখিত ছিলেন । 

দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের উন্নতি দেখিয়! 

অতিশয় শঞ্ষিত হইয়াছিলেন এবং 

বলিয়াছিলেন যে-_“আমার মৃত্যুর পরে 
হয়ত ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষের 

নানা স্থানে প্রভূ হইবে ।” তাহার 

এই ভবিষ্ুদূবানী যে সফল হইয়াছিল, 
ইতিহাস তাহার সাক্ষী । 

একবার নবাবের সেনাপতি মুস্তাক 

এ! তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, 

ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়। 

তাহাদের ধন রত্ব হস্তগত কর। উচিত। 

নবাবের সম্মতি না পাইয়া নোগ্নাজিস 

মোহাম্মদ ঘারা নবাবকে পুনরায় অনু- 

রোধ করান। নবাব সভাস্থলে কিছু 

না বলিয়1, গোপনে তাহাকে বলিয়া- 

ছিলেন--বৎস, মুস্তাফা খা একজন 

দৈনিক পুরুষ । সে চায় আমরা সর্বদ1 
তাঁহার সহান্পতা গ্রহণ করি। তুমি 

কেমন করিয়া তাহার সহিত মিশিতে 

আমায় পরামর্শ দিতেছ? ইংঘেজগণ 

আমার কি অনিষ্ট করিয়াছে, যে আমি 
তাহাদেরে নির্যাতন করিব ? এক্ষণে 

স্বলের অগ্সিই নির্বাণ করাই কঠিন 



আলী বাহাছুর 

হইয়াছে । কিন্তু সমুদ্রেও যদি আগুণ 

লাগে, কে তাহা নিবাইবে? তাহার 

পরামর্শ কখনও শুনিও না। কেননা 

তাহার পরিণাঁম হম্ুত সাংঘাতিক 

হইবে।, এই দুরদর্শী নবাধের কথা. 
গুলি কতদূর রাঁজনীতি জ্ঞানের পরি- 
চীয়ক | তাহার হ্ুগ্য়ান্গগত রাজ্য 

শাসনের একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ঠ মনে 
কার। তাহার সময়ে জমিদারদিগকে 

শীড়ন করিয়। রাজস্ব আদায়ের বাবস্থ। 
(ছিল না। সে জন্ত জমিদারের তাহার 

বিশেষ অন্থগত ছিল। মহারাট্রাদের 

আক্রমণ সমরে, এই জমিদারের 

তাহাকে দেড়কোটা টাক দ্বারা 

সাহায্য করিগ্লাছিলেন। তিনি বঙ্গের 

প্রকৃত নবাব, গ্রজীর মা বাঁপ ছিলেন। 

আলী বাহাদুর _ বাজীরাঁও পেশো- 

যর মস্তানী নামে এক মুসলমান রক্ষিত। 

ছিল। ১৭৪০ খ্রীঃ অবে' তাহার গে 

মমসের বাহাদুর নামে এক পুত্র জন্মে। 

তিনি খুব বীর পুরুষ ছিলেন। ১৭১১ 

খ্রীঃ অবে পাণিপথের ঘুদ্ধে তিনি মৃত্যু- 

মুখে পতিত হন। তাহার পুত্র আলী 

বাহার ও ঘাঁনি বাহাদুর । ১৭৯০ শ্রী: 

অন্বে আনী বাহাদুর, পেশোরার মন্ত্র 

নান। ফড়নবিসের নিকট হইতে বুন্দেল 

থণ্ড অধিকার করিবার অন্ুম'ত প্রাপ্ত 

হন। তিনি স্বীয় ভ্রাতা ঘানি বাহাহুর 

ও একদল সৈম্তসহ বুন্দেল খণ্ড আক্রমণ 

করেন। মহারাজ ছঞসাঁলের বংশধর 

জীবনী-কোষ ২৫, 

নাবালক ভকত সিংহ তখন বুনদেল 

থণ্ডের রাজ! ছিলেন। নান! অর্জুন 

সিংহ নাবালক রাজার অভিভাবক 

ছিলেন । তিনি ঘুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন 

করেন এবং ভকৎ পিংহ বন্দী হইলেন। 

এই প্রদেশের সমস্ত অংশ আলী 

বাহাছ্বরের অধিকারে আসিল । ১৮০॥ 

তব; অবে আলী বাহাছুর দ্বাদশ বৎসর 

রাজত্ব করিবার পর পরলোক গমন 

করেন। এই সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠ 

পুত্র সমসের বাহাছুর (দ্বিতীয় ) পুণা- 
নগরে ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র জুলফিকর 

আলী ভ্রাতার অনুপস্থিতির সুযোগে 

পিতৃব্য ঘানি বাহাছুর ও দেওয়ান হিম্মত 

বাহাছুর গোরাইর সাহায্যে সিংহাসন 

অধিকার করেন । কিন্তু সমসের 

বাহাদুর অচিরকাল মধ্যেই ভ্রাতাকে 

তাড়াইয়! সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

তাহার। বান্দার নবাব নামে খ্যাত। 

(২) এই আলী বাহীুরও বান্দার নবাব 

ছিলেন । তিনি জুলফিকর আলীর পুএ। 

১৮৫৭ খ্রীঃ অন্দের সিপাহী বিদ্রোহে 

লিপ্ত ছিলেন বলিয়! তিনি পদচ্যুত হন। 

তিনি একজন বিদ্বান ও গ্রন্থকার 

ছিলেন। 

আলী বেগ মির্জা- তাহার জন্ম স্থান 
বদকসান। সম্রাট আকবরের সময়ে 

তিনি সম্মানিত কাজে নিযুক্ত ছিলেন। 
সঘাট জাহাঙ্গীর তাহাকে চারি হাঁজার 

অশ্বারোহী সৈগন্তের অধিনায়কের পদ 



২৫১ 

প্রদান করেন | একবার তিনি 

সম্রাটের সঙ্গে আজমীরে সাধক মৈন- 

উদ্দিন চিন্তির সমাধি দর্শন করিতে 

গমন করেন। এই সমাধির নিকটেই 

অন্থতম সাধক শাহবান্ খ। ক্র 

সমাধি। আলী বেগ ইহ। দেখিরাই 
বলিয়া! উঠিলেন__'তিনি জীবিত কালে 
আমার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 

এই বলিগ্নাই তিনি অজ্ঞান হইয়া 

পড়িলেন। আর জ্ঞান সঞ্চার হইল না। 

আলী বোগদাদী, শাহ- ফরিদপুর 
সহর হইতে প্রায় চারি মাইল দক্ষিণ- 
পূর্ব কোণে গেরদা নামে একটা গ্রাম 
আছে। এই স্থানে বহুকাল পুব্বে 

শাহ আলী বোগদাঁদী নামে এক সাধু 
। পুরুষ বাস করিতেন। তাহার নামীয় 

ও তৎকর্তৃক নিশ্মিত একটা ভজনালয় 

( মসজিদ ) এখনও তাহার স্থৃতি বহন 

করিয়া তথানন বর্তমান আছে। এই 

সাধু পুরুষের দৌহিত্রবংশীয়ের৷ এখনও 
তথায় বান করিতেছেন । তাহার 

বোগদাদী উপনাম দৃষ্টে মনে হয়, তিনি 
বোগদাদ নগরের অধিবাসী ছিলেন। 

আলী মর্দন খিলজী- তিনি প্রথমে 
বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার খিলজীর 
সেনাপতি ছিলেন | পরে  খাংলার 
শবাব হন । নখউয়র খিলজী তিববত 
অভিযান হইতে বিফল মনোরথ হইর 
বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াই 
অন্ুস্থ হইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হল। 

ভারভীয়-এঁতিহাদিক আলী মর্দন 

কিন্ত কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, 
আলী মর্দন খিলজী তাহাকে হত্তা 
করিয়াছিলেন। এই সন্দেহে অন্তত 
সেনাপতি মোহাম্মদ দিরান স্বীয় প্রভুর 
হত্যাকারী আলী মর্দনকে শাস্তি দিবার 
জন্য সসৈস্তে দেবকুটে উপস্থিত হন। 
আলী মর্দন ভয়ে স্বীয় জায়গীর বরনুল 
প্রদেশে পলায়ন করেন। তথায় থাকিয়! 
কিছুদিন যুদ্ধের পর বন্দী হন এৰং 
বাবা ইস্পাহানী কোতোয়ালের জিন্মায় 
তিনি রক্ষিত হন। কিন্ত চতুর আলী 
মর্দন, বাবা ইস্পাহানীকে ঘুস দিস 
দিশ্লীতে পলায়ন করেন । এদিকে 
মোহাম্মদ নিরান বাংলার নবাব হইলেন। 
দিলীর সম্রাট কুতবউাদ্দন তাঁহার অনু- 
মতি ব্যতীত বাংলার গদি অধিকার 
করায় মোহাম্মদ সিরানের প্রতি বিরূপ 

হইয়া, তাহার দমনার্থ অযোধ্যার শাসন 
কর্তা কিমার রাউ মীকে বাংলায় প্রেরণ 
করেন। এদিকে আলী মর্দন দিলীতে 
আসিয়। সম্রাট কুতবউদ্দিনের অতি প্রিম্- 
পাত্র হইলেন। কুতবউদ্দিনের গজনী 
অভিযানে তিনি তাহার সহচর হইলেন। 
প্রতিদন্দী এলদাঞ্কে পরাস্ত করিয়া 
কুতবউদ্দিন গজনী অধিকার করিয়া 
স্বাধিকারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইঙ্গেন 
না। এই যুদ্ধে আলী মর্দন শক্র হস্তে 
বন্দী হইলেন। কিন্তু পরে মুক্তি লাভ 
করিয়া কৃততব উদ্দিনের সহিত মিলিত 
হইলেন | কুতব উদ্দিন তাঁহাকে 



লী মর্দন 

বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। 

১২০৮ খ্রীঃ অবে তিনি বাংলায় আসি- 

€েন। ১২১০ ্ী;ঃ অব কুতবউদ্দিনের 

হুত্যু হইলে, আলী মর্দিন “সুলতান আলী 
5রদন আলাউদ্দিন খিলভী” উপাধি গ্রহণ 
পূর্বক বাঙ্গালার স্বাধীন অধিপতি 

হইলেন। এই ঘটনার পুর্ব পর্য্যন্ত 
তিনি একজন চতুর ও সাহসী বীর 
বলিয়া খ্য(ত ছিলেন। ইহার পরেই 

তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। 

তিনি দিলী, পারস্ত, খোরাসান প্রভৃতি 

স্থানের নরপতিদিগকেও হীনপদস্থ 

বলিয়! স্বীয় কর্মুচারীদিগের নিকট 

প্রকাশ করিতেন। এমন কি তাহাদের 

রাঁজ্যান্তর্গত গ্রদেশ বিশেষও স্বীয় কর্ম- 

চারীদেরে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিতে 

লাগিলেন । একবার এক পারশ্ত 

দেশীয় বণিক হৃতসর্বন্থ হইয়া তাহার 

নিকট উপস্থিত হন | সাম্রীজ্যগববী 
আলী মর্দন তৎক্ষণাৎ তাহাকে পারন্তের 

শাননকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। 

তিনি মন্ত্রীকে সেইরূপ নিয়োগ পত্র 

দিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী এই 

অদ্ভুত আদেশ শুনিয়া! কিছু বলিলেন 

না, আদেশ পত্র লিখিবার ছলে পার্বস্তী 

কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পরে তথা 

হইতে আসির1 বলিলেন_-বণিক এই 
নিয়োগ পত্রে পরম কৃতজ্ঞতা জানাইয়। 

মর্য্যাদানথরূপ গমনোপযোগী অশ্বারোহী 
সৈম্ত ও অর্থ প্রার্থন। করিতেছেন। তথন 

জীবনী কোঁষ ২৫২ 

আলীমর্দন স্বীয় সম্মান রন্ষার্থ অশ্ব- 

্রয়ার্থ প্রচুর অর্থ দিতে আদেশ করি- 
লেন। বল বাহুল্য পারন্ত দেশ 

তাহার বাঁজ্যান্তর্গত ছিল না। তিনি 

অবশেষে এমন অত্যাচারী হইয়াছিলেন 

যে, কতকগুলি খিলজী সর্দারকে বিনা 

কারণে হত্য। করেন। ইহার ফলে 

তিনিও ১২১২ খ্রীঃ অবে নিহত হন । 

আলী মর্দন খী-_-পারস্তের অধিবাসী 
একজন সন্ত্রান্ত লোৌক। পারশ্ঠরাজ 

শাহ সফি কর্তৃক তিনি প্রথমে 
কান্দাহারের শাসনকর্তীর পদে নিবুক্ত 

হন] কিন্তু তিনি স্থীয়্ প্রভুর অধীনে 

জীবন নিরাপদ নহে মনে করিয়। দিল্লীর 

সম্রাট শ!-জাহানের শরণাপন্ন হন । 

শা-জাহান অতি সমাদরে তাহাকে 
গ্রহণ করিয়! উচ্চ অভিজাত শ্রেণীতে 

তাহার স্থান নির্দেশ করেন । সমাটের 

অধীনে তিনি কাবুল, কাশ্মীর প্রভৃতি 
স্থানের শাসনকর্তীর পদ প্রাপ্ত হইয়। 

ছিলেন! স্থীয় অমায়িক চরিত্র বলে 

তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। 

তিনি ১৬৫৭ থ্রী; অবের ১৬ই এপ্রিল 

কাশ্মীরে স্বাস্থ্য লাভার্থ গমন কালে 

পথিমধ্যে পরলোক গমন করেন । 

তাহার ইব্রাহিম খা, ইন্মাইল বেগ ও 
ইসাহাঁক বেগ নাঁমে তিন পুত্র ছিল। 
তন্মধ্যে ইল্মাইল বেগ ও ইপসাহাক্ বেগ, 
দারাশেকৌর সহিত আওরঙ্গজীবের 

ঢৌলপুর নামক স্থানের যুদ্ধে ১৬৫৮ শ্রী 
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অবের ২৯শে মে নিহত হন। (হিঃ 

১০৬৮, দই রমজান )। আলী মর্দন 

একজন বিখ্যাত স্থপতিবিষ্কা বিশারদ 

পণ্ডিত ছিলেন। লাহোর নগরের পাঁচ 

মাইল পূর্বদিকস্থ প্রসিদ্ধ সাঁলিমার 
উদ্ভান তাহারই রচিত । ১১৫৭ খ্রীঃ 

অবে তাহ] নির্ম্মিত হয়। ১৬৩৩ খ্রীঃ 

অন্দে তিনি পাঞ্জীবের বিখ্যাত হাঁদলী 
থাল থনন করান। তাহারই তত্বা- 

বধানে কাবুলের দরওয়াজা! লাঙ্চেরী 

নামক বাজারের “চার চাত।” নামক 

্মতুষ্টয় নির্মিত হটয্াছিল এবং 
এখনও তথায় তাহার নাম অনর হইর! 

রহিয়াছে। দিল্লীর আলী মর্দন খাল 
১৬২৮ খ্রাঃ অন্বে খনিত হর। বমুল। 

নদী হইতে খাল কাটিয়া দিলী নগরে 

জল আনয়ন করিবার জন্য ইহ। খনিত 

হইয়াছিল। 

আলী মুত্তাকি, শেখ তিনি জেন" 
পুরের মুনিম খা খান খানানের শিক্ষক 

ছিলেন। ' তিনি পূর্বে মক। ও মদিন! 

নগরে অবস্থান করিতেন । মুনিম খ। 

জৌনপুরের শাসনকর্তীর পদ প্রাপ্ত 

হইয়া, তাহাকে তথায় আগমণ করিবার 

জন্য উপহারমহ তাহার নিকট একজন 

লৌক প্রেরণ করেন | মুনিম খাঁর 

অন্থরোধে আলী মুত্রাকি জৌনপুরে 

আগমন করিয়া শিক্ষাদান কাধ্যে 

নিযুক্ত হন। এ কার্য্যে তিনি দ্বাদশ 
বংসর নিযুক্ত ছিলেন। তাহার শিক্ষা 

ভারতীয়-এতিহানিক আলী মোবারক 

দান নৈপুণ্যে চতুর্দিক হইতে ছাত্র সকল 
জৌনপুরে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সম্রাট 

হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সমস্ত 

লোক তাহার আদর্শ শিক্ষা প্রণালীর 

জন্য তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতে 

অগ্রসর হইতে লাগিলেন । প্রতি বৎসর 

প্রথম রবিমাসের ১২ই তারিখে হজরত 

মোহাম্মদের জন্মদিনে জৌনপুরে বনু 
শিক্িত বিদ্বান লোকের এবং ছাত্র ও 

মন্ত্রান্ত লোকের সমাগম হইত | মুুনম 

থ। স্বহস্তে তাহাদিগকে পরিবেশন- 

পূর্বক আহার করাইতেন | এই 

কার্যে লক্ষীধিক টাক ব্যর় হইত। 

১৫৭৪ খ্রীঃ অন্দে (হিঃ ৯৮২ সালে) 

তিনি পরলোক গমন কৰিলে, তাহার 

পৌত্র শেখ মোহাম্মদ শবির তৎ- 

পদাভিষিক্ত হইয়। শিক্ষাদীন করিতে 

থাকেন। 

আলী মেচ - তিনি কুচবিহারের 
আধবাপী ছিলেন বলিয়া! মনে হয়। 

বক্তিয়ার খিলিজী বঙ্গ বিজয়ের কয়েক 

বদর পরে তিববত ও চীন দেশ বিজয় 

করিবার মানসে বিপুল সৈম্ত সংগ্রহ 

করিয়াছিলেন। এই সময়ে আলীমেচ 

ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়। বক্তিয়্ারের 

সঙ্গে পথ প্রদর্শকরূপে গমন করিয়া 

ছিলেন । 

আলী মোবারক -_ গৌড়াধিপতি। 
তিনি দিল্লীর রাঁজ প্রতিনিধি কাদির 

খার সেনাপতি ছিলেন। সুবর্ণ গ্রামের 



আলী মোল্ল। 

রাধা ফকির উদ্দিন গৌড় দুর্গ আক্রমণ 

ফরিয়। কাদির খাকে নিহত কৰিলে 

সেনাপতি আলী মোখারক ঝাহুবলে 

ফকির উদ্দিনকে পরাজিত করেন এবং 

আলিশাহ নাম গ্রহণ পূর্বক সিংহাঁসলে 

আরোহণ করেন । ১৩৮৬ খ্রীঃ অবে 

আলী মোবারক হাঁঞ্জি ইলিয়াস কর্তৃক 

নিহত হন। তাহার রাত্বকাল মাত্র 

এক বৎসর পাঁচ মাস। 

আলী মোবারক, স্থুলতান-__মাল- 
দহের হজরত পাওুয়াতে স্থলতান আলী 

মোবারক, ইতিহাস বিখ্যাত ফাঁধু 

পুরুষ মক্ছুম শাহ জালালের জন্য, 
১৩৪১ খ্রীঃ অন্দে এক অট্রালিক। নির্মিত 

করিয়। দিয়াছিলেন। 

জালী মোল্লা, মৌলবী-_ একজন 
প্রাচীন বাঙ্গালী মুসলমান পত্রিকার 

সম্পাদক । তাহার দম্পার্দিত পত্রিকার 

নাম “সভ। রাজেন্দ্র” ছিল। ১৮৩১ খ্রীঃ 

অন্দে ইহা প্রথম প্রচারিত হয় । উহ্থাই 
থুৰ সম্ভব প্রথম মুসলমান সম্পাদিত 

পত্রিকা । ইহ ফাশী ও বাঙ্গালা 

ভাষায় বাহির হইত। তৎপরে মৌলবী 

আলী নামক এক ব্যক্তি “জ্ঞানদীপক 

নামে ১৮৪৬ খ্রীঃ অবে ইংরাজি, 

বাঙ্গালা, হিন্দি ও ফাঁশী এই চারি 
ভাষায় একথানি পত্রিক। বাহির করেন। 

আলী মোহাম্মদ__রাজসাঁহীর জমি- 
দার উদয় নারামণের সেনাপতি । 

বিদ্রোহী উদয় নারায়ণকে দমন করি- 

জীবনী-কোৰ ২৫৪ 

বার জন্ত বঙ্গের নবাব মুরশিদ কুলী 
খ| তাহার সেনাপতি লহ্ুরী মল্প ও 
তাহার সহকারা কৃষ্ণনগরাঁধিপতি রাম 

জীবনের পুত্র রঘুরামকে প্রেরণ করেন। 

রঘুরামের হস্তে আলী মোহাম্মদ নিহত 
হল। ৃ 

আলী মোহাম্মাদ--বাঙ্গালী মুসলমান 
বৈষব কবি। ইহার বাসস্থান চট্টগ্রাম 

বলিয়া অনুমান হয় । কৃষ্ণলীল। 

বিষয়ে ইনি কতকগুলি পদ রচনা 

করিয়াছেন । 

আলী মোহাম্মদ খ|-_ রোহিল, 
শাসনের স্থাপন কর্তী। এই প্রকার 

কথিত আছে যে, বখরত খ। ও দাউদ 

খঁ। নামে দুইঞরন রোহিল। সর্দার, কত্ত 
শুলি অন্ুচর লইয়। বর্তমান রোহিল 

থণ্ডের উত্তর পশ্চিম অংশে শেরুলী 

নগরের রাজা মদন শাহার অধীনে 

কন্ম গ্রহণ করেন। মর্দন শাহ অনেক- 

গুলি দস্া প্রতিপালন করিতেন এবং 

তাহাদের সাহায্যে দন্যুবৃত্তি করিয়। 

অর্থসংগ্রহ করিতেন । দাউদ খ। 

নিকটবর্তী কোনগ্রাম আক্রমণ করিতে 

যাইকন। একটি দ্াঠ বালক প্রাপ্ত হন । 

তিনি সেই বালককে আলী মোহাম্মদ 

নাম প্রদানপুর্বক অপত্য নির্বিশেষে 
প্রতিপালন করিতে থাকেন। কিছুকাল 

পরে, তাহার! মদন শাহার কাঁধ্য পরি 

ত্যাগপুর্বক মোরাদাবাদের শাপন- 

কর্তা আজমত খার অধীনে কার্ধা 
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গ্রহণ করেন। অতঃপর দাউদ খ) 

এক যুদ্ধে নিহত হইলে, রোহিলার! 
মদন শাহার রাজ্য আক্রমণপূর্বক 
অধিকার করেন এবং আলী মোহাম্মদ 
থ। তাহার অধিপতি হন । তখন 
দিলীর দিংহাসনে মোহাম্মদ শাহ মম্রাট 
ছিলেন। তাহাকে ভুর্বল মনে করিয়া 
আলী মোহাম্মদ সমুদয় ঝোহিল খণ্ডেই 
আধিপত্য বিস্তার করেন। পরে তিনি 
সম্রাটের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়। বন্দী 
হন। কিন্তু কিছু কাল পরেই মুক্তি 
লাভ করেন। ১৭৪৮ খ্ীঃ অব তাহার 

নৃত্য হয়। 

আলী রাজা - একজন নকির। 
ষংসার বিরাগী হইলেও গৃহস্থাশ্রম 

পরিত]াগ করেন নাই। চট্টগ্রথম জেলার 

বংশখালী থানার অধীন ওশখাইন 

গ্রামে ইহার বসতি ছিল । যোগ 

বিষয়ক এবং সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক 

বিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া 

গিয়াছেন। তীহার রচিত জ্ঞান সাগর 

গ্রন্থ আধ্য।ঝ্মিকতত্বে পরিপূর্ণ । এতদ্ 
ব্যতীত “ধ্যান মালা "জ্ঞান কুলুপ” 
যটডক্রভেদ” “দিরাঁজ কুলুপ* “কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ক পদাবলী এবং অনেক শ্ঠামা 

। বিষয়ক সঙ্গীতও রচন৷ করিয়াছিলেন। 
তিনি উট্টগ্রাম জেলার কান ফকির 
নামে প্রসিদ্ধ। আলী রাজার গুরু 
শাঁছ কের়ামদ্দিন একজন তত্বজ্তানী 
সাধু ছিলেন৷ আলী বাজ। সম্ত্রমের 

ভারভীয়-এতিহাসিক 
পপ পার 

সহিত গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন। আলী 
রাজার ছুই পত্বী। প্রথমা শ্ত্রীর গর্ভে 
এরসাদ উল্লা 'ও একা বোল্ল! নামক ছুই 
পুর ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে সরাফতউল্লা 
মিঞা নামে এক পুত্র জন্মে । এরসাদ 
উল্লা ও সরাফত উল্লা উভয়েই পরমার্থ 
তত্ব বিষয়ে সঙ্গীত রচন! করিয়! প্রসিন্ধি 
লাভ করেন। অনুমান আশি বৎসর 
বর়দে আনী রাজ। দেহ ত্যাগ করেন। 
পিতার মৃত্যুকালে নরাফত উল্লার বয়স 
১৭১৮ বংসর ছিল। আলী রাজার 
বংশধরগণ অগ্ভাপি বিগ্ধমান আছেন। 
আলী শাহনশা, বাব! কাশ্মীরী পীর 
_তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন । 
ধন্ম প্রচারার্থ তিনি রঃ পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধ্য ভাগে ময়মনসিংহের 
আটিগ্পা পরগণার আগমন করেন। 
টাঙ্গাইলের অন্তর্গত আটিরায় এখনও 
তাহার সমাধি মন্দির বর্তমান আছে। 
আলী হাজির-_তিনি একজন পারশ্ত 
দেশীর সম্তরাম্ত মুসলমান । রাজনৈতিক 
কারণে তিনি জন্ম ভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া! ভারতবর্ষে আগমন করেন | 
রী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি 
বারানসী নগরীতে বাদ করিতেন। 
তাহার স্মারক লিপি হইতে ভারতবর্ষ 
সমন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। 
আলেক্জাণ্ডার, দি গ্রেট _: তিনি 
মালিভনিয়ার অধিপতি ছিতীয়্ ফিলিপের 
পুত্র। শ্রীঃপুঃ ৩৫১ অন্দে তাহার জন্ম, 



আলেক্জাণ্ডার 

হুয়। বিখ্যাত গ্রাক দার্শনিক পণ্ডিত 

আরিষ্টটল তাহার "শিক্ষক ছিলেন | 

তং পৃঃ ৩৩৬ অব্ধে তাহার পিতা গুপ্ত 
ঘাতক হস্তে নিহত হইলে, মাত্র কুড়ি 

বতমর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। তাহার পিতাও একজন 

দিশ্বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনিই পূর্বব- 
দেশ জয় করিতে আয়োজন করিতে 

ছিলেন | পুত্র তাহা সম্পন্ন করিয়! 

দিশ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। ত্রিশ সহস্র 

পদাতিক ও পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্ত 

সহ ত্রীঃ পৃঃ ৩৩৪ অবে স্বদেশ হইতে 
বহির্গভ হইয়া, ক্রমে রোডস, এসিয়। 

মাইনান্স,। আওনিয়া, পেলেষ্টাইন, 

মিশর ও গপারন্ত দেশ জয় করিয়। 

ভারতবর্ষের সীমায় আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন। এই লময়ে পৃশ্চিম-উত্তর 

সীমাপ্ত প্রদেশ অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

রাতে বিভক্ত ছিল | তক্ষশিলার 

(রাউল পিণ্ডির ) রাজ! ভয়ে তাহার 
সহিগ্ত মিলিত হইয়া, পথ প্রদর্শক হই- 
লেন। কিন্তু ঝিলাম ও চেনাব নদীর 

দোয়াবের রাজ। পুকু প্রবল বিক্রমে 

শক্রর সম্মুখীন হইলেন । ঘোরতর 

যুদ্ধে ঠাহার পুত্র রণক্ষেত্রেই শয়ন 
করিলেন এবং পুরু বন্দী হইলেন । 

বন্দী ধীর আলেকৃজাগারের নিকট 

নীত হইলেন। কথিত আছে আলেকু- 

জাগার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 

ছিলেন, “ভূমি আমার নিকট কি রকম 

ভজীবনী-কোষ, ৫৬ 

ব্যবহার প্রত্যাশা কর"? পুরু উত্তর 

করিয়াছিলেন--“রাজ! রাজার নিকট 

যে রূপ প্রত্যাশা করে।” আলেক্- 

জাগার তাহার উত্তর শ্রবণে অতিশয় 

প্রীত হইগ্া, তাহার বন্ধন মোচনপূর্ধবক 
স্বীয় রাজো পুন; প্রতিষ্ঠ। করিয়া! তাহার 
সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন | 
বিজয় কীত্তির চিহুম্থরূপ যুদ্ধ ক্ষেত্রের 
অনঙিদুরে বিতস্তার উভর.পার্খে ছুইটা 
নগর স্থাপন করিলেন। ইহার পর 

আলেক্ভাগার দক্গিণ-পূর্ববাভিমুখে 

বর্তমান অমৃতমহর নগর পর্্যস্ত অগ্রসর 

হইলেন। তথা হইতে বিপাঁশ! নদী: 

তীরে গমনপুর্ধক শিবির সচবেশ 
করিলেন। আরও পূর্বদিকে অগ্রসর 

হইবার তাঁহার ইচ্ছ! ছিল" কিন্তু 
তাহার সৈশ্তেরা অগ্রবর্তী হইতে 

অস্বীকার করিল। বোধয় মগধের 

শৌর্ধ্য বীর্যের কাহিনী ভয় উৎপাদন 

করিয়াছিল | স্্রতরাং প্রত্যাবর্তন 

করিতে বাধ্য হইলেন । বিতস্তা তীরে 
প্রত্যাগৃত হইয়া! ৮**০ আট সভ্শ্র সৈন্ত 

নৌকাযোগে নদীপথে প্রেরণ করেন। 

মুলতানে মল্পদের সহিত তাহার প্রবল 

তঘর্ষ উপস্থিত ভয়। অতিকষ্ঠে স্বয়ং 

আহত হুইপ) নগর অধিকার করেন। 

অনস্তর কতকগুলি রণভরি প্রস্তত-" 
পূর্বক তিনি সিদ্ধু নাগর সঙ্গমে উপস্থিত 
হইলেন। তথা হইতে কতক সৈন্য 

সেনাপতি নিগ্ার্কাসের সঙ্গে সাগর পথে 
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প্রেরণ করিয়া, অবশিষ্ট সৈন্তসই স্থলপথে 

পারগ্ঠে উপনীত হইলেন। খ্রীঃ পুঃ 

৩২৩ অব্ধে বাবিলন নগরে তিনি গতাস্ত্ 

হন। তিনি মাত্র ছুই বৎসর পাঞ্জাবে 

ছিলেন। কোনও স্থায়ী রা স্থাপন 
করিতে তিনি সনর্থ হন নাই। কিন্তু 

তাহার এই আক্রমণে বহু জনক্ষর ও 

নগর ধ্বংস হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহার খিশাল সাম্রাজ্য 

তাহার সেনাপতিরা, অধিকার 

করিলেন। এই সুত্রে ভারতীয় সভ্যত। 

ও গ্রীক সভ্যতার পংযোগই ইহার 

একমাত্র স্থারী নৃকল। 

আলেখ স্বামী-_উনখিংশ শতাঁবীর 

মধ্য ভাগের একজন উড়িয়া! জাতীর 

সাধক | ১৮৬৪ শ্রী; অন্দে তিপি ঈশ্বরের 

অবতার বলিয়া পরিচয় দিনা, একটি 

সম্প্রদার গঠন করিয়াছেন! তাহার 

অনুবর্তীরা কুস্ত নামক এক প্রকার 

গাছের ছাল পরিধান করেন বলির, 

তাহাদিগকে কুস্তপাতিয়া৷ বল৷ হয়। 

উড়িস্থা! ও মধা তাঁরতবর্ষে এই মত খুব 

প্রচারিত হইয়াছিল । তাঁহারা হিন্দু 

হইলেও কোনও দেব দেবী মানে না। 

এক নিরাকার আলেখ পুরুষের 

উপাসক। জগন্নাথের মৃন্তি ধবংদ করিতে 

' গারিলে, ইহাদের মত সকলে গ্রহণ 

করিবে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, 

তাহারা এক বার জগগ্জাণের মন্দির 

আক্রমণ করিতে গিয়াছিল। কিন্ত 
৩৩--.৩৪ 

ভারতীয়.এতিহাসিক জাল্প খ। 

অরুতকাধ্য হইফ্! প্রত্যাবর্তন করিতে 
বাধ্য হয়। তীহাদের অন্ত পরিচয় 

এখনও অজ্ঞাত । পু 

আল্ল খা_তিনি দিল্লীর সম্রাট 
আলাউদ্দিন 1খলজীর ( ১২৯৫--১৩১৬ 

খ্রীঃ) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন | 

আলাউদ্দিন গুজরাটে প্রবেশ করিয়া 

তথাকার রাজ। কারণ রায়কে পরাস্ত 

করেন। কারণ বার পলায়ন করেন 

কিন্তু তাহার পত্রী কমল! দেবী বন্দিনী 

হইয়া আলাউদ্দিনের নিকট প্রেরিত 

হইলেন। আলাউদ্দিন তাহার রূপে 

অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া, তাভাকে বিবাহ 

করেন। কমলার পূর্ব স্বামীর ওরস 

জাত ছুই কন্ত। পিতা কারণ রায়ের সঙ্গে 

পলায়ন করিয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ! 

পথশ্রমে পলায়ন কাঁলেই গতাযু হন। 
কমল! দেবী তাহার কন্তাকে পাইবাঁর 
জন্ত অতিশয় অধীর! হইলেন । কমলার 

রূপে যুদ্ধ আলাউদ্দিন তাহার অনু 

সন্ধানার্৫থ চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করেন। 

খেনাপতি আল খা খিশেষ পরিশ্রম 

করি] দেবল! দেবী নামী সেই কন্তাকে 

এলোরার গুহার প্রাথথ হন। ' দেঁবল! 

দেবী দিল্লীতে নীত হন এরং অন্তঃপুরে 

রাজকুমার খিজির খাঁর সঙ্গে প্রতি- 

পাঁপিত হন। আলাউদ্ধিন জ্যেষ্ঠ পুত্র 

খিজির খার সঙ্গে দেবল! দেবীর বিবাহ 

দিতে অভিলাধী ছিলেন। থিঞ্ির খ৷ 
ও দেবল! দেবীও পরম্পর প্রণয়াক& 



আশক 

ছিলেন। সেনাপতি আল্ল খাঁর ভগিনী 

আণাউদ্দিনের প্রধান৷ মহিষী ও খিজির 

খর জননী ছিলেন । রাজমহিষীর 

ইচ্ছা ছিল যে স্বীয় ভ্রাতা আল্প খাঁর 

কন্তার মহিত তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির 
খর বিবাহ হয়| এদিকে মন্ত্রী মালিক 

কাঁকুরের প্রতি থিজির থ] সন্তুষ্ট ছিলেন 

না। তাহার ফলে খিজির থ1 গোয়া- 

লিয়র ছুর্গে দেবল! দেবীপহ বন্দী হন. 

আল থ] ধৃত হইয়। নিহত হন। 

আশক মোছাল্সদ - রংপুর জিলাঁর 

শীতল গাড়ী নিবাসী মৌলবী আশখক 

মোহাম্মদ একজন কবি ও গ্রন্থকার 

ছিলেন । বাংল! ১২৪১ সালে তিনি 

তাহার “একদিল শাহ, নামক গ্রন্থ 

রচনা করেন । 

আশগ--একজন জৈন গ্রন্থকার | 

তাহার রচিত গ্রন্থের নাম শাস্তি পুরাগ। 

তাঁহার আবিভাব কাঁল জানা যায় 

নাই । 

আশা-মিবার রাজ প্রতাপ সিংহের 

ভ্রাত। শক্ত সিংহের সপ্তদশ পুত্র ছিল। 

তন্মধ্যে ভনজী জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি 

পিভৃপদে প্রতিষ্ঠিত হুইয়। অন্যান্ত 

ভ্রাতাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত 
করেন। দ্বিতীয় পুত্র অচল আন্ান্ত 
পঞ্চদশ ভ্রাতানহ ইন্দো'র রাজ্যাভিমুখে 
গমন করেন । পথে অন্যতম ভ্রাত! 

অখিলের পত্ধী একটা পুত্র প্রসব করেন 
তাহার সুলক্ষণ দেখিয়া সকলে তাহার 

জীবনী-কোব ২৫৮ 

নাম আশ। র্াখেন। তাহার বীরত্বে 

উ দয়পুরের রাঁণা অমর সিংহের সম্মান 

অব্যহত ছিল। 

আশাধর (১) -- একজন জ্যোতিষ 

শাস্ত্রের গ্রন্থকার। পীতাম্বর নামক অপর 

একজন গ্রন্থকার 'বিবাহ পটল+ নাঁমক 

একখানা গ্রন্থ পিখিয়! শ্বয়ংই ! ইহার 
নির্ণরামৃত' নামক এক টাক] লিখিয়! 
ছিলেন ! সেই টাকাপ্ন আশাধর প্রভৃতি 

বন্ুগ্রস্থকারের নাঁম উল্লেখ করিয়াছেন। 

আাধরের পুত্র হরিহরও গ্রহগণত 

নামক গ্রন্থের বচঙিত। আশা ধরু 

£গ্রহ্যজ্ঞ নামক গণিত পুস্তক ১:৫৪ 

একে € ১১৩২ শ্রীঃ) প্রণয়ন করেন। 

'গ্রহ্যজ্ঞশারণী” গ্রস্থও তিনিই রচন। 
করেন। (২) একজন প্রসিদ্ধ জৈন 

কবি ও গ্রন্থকার। তিনি মাপবরাজ 

অঙ্জুন দেবের সমসাময়িক ছিলেন। 

মতান্তরে আশাধর পিদ্ধ্য বন্ুণ হইতে 

জৈতুগি দেব পর্যন্ত পাঁচ জন মালব 
রাজের সমণাময়িক ছিলেন। তদরচিত 

বিখ্যাত প্রন্থ(বলীর মধ্যে ধর্্দীমূত 

ও ঞিনযজ্ঞকল্প (১২২৮ শ্রীঃ)। এই 

ছুইখানি গ্রন্থ, সমধিক "প্রসিদ্ধ | 
প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি জৈন গৃহী ও 
সন্যাসীদের কর্তব্যাকর্তব্য বর্ণন! 

করিয়াছেন । ১২৪৩ খ্রীঃ অবে তিনি 

এ পুস্তকের একটি টাকাও রচন৷ 

করেন । (৩) একজন আমূর্কেদ শাস্ত্র 
পণ্ডিত। তিনি 'অষ্টাঙ্ক হৃদয়* নামক 
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গ্রন্থের টাকা প্রণয়ন করিয়! গ্রসিদ্ধি 
লাভ করেন। 

আশানন্দ--রামানন্দ হইতে প্রসিদ্ধ 

রাঁমায়ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্তব হয়। 

রামানন্দের বিভিন্ন জাতীয় দ্বাদশ ভন 

প্রধান শিষ্যের মধ্যে তিনি অগতম 

ছিলেন | রামানন্দের মৃত্যুর পরে 
তিনিই গদীপ্রাপ্ত হন। তাহার অপর 
নাম রঘুনাথ ছিল। 

আশানন্দ মুখোপাধ্যায়, টেকি 
শান্তিপুরে তাহার বাসস্থান ছিল এবং 

তিনি অসাঁধ।রণ বণশালী ছিলেন । 

তিনি অন্ত অস্ত্রের অভাবে নিকটস্থ 

একটা ০কি উত্তোলন করিয়া! একদল 

দস্টাকে একবার বিতাড়িত করিয়া- 

ছিলেন, তদবধি তিনি ঢেকী এই 

উপনাম প্রাপ্ত হছুন। সম্ভবতঃ তিনি 

উনবিংশ শতাব্দির 'প্রথমভাগে জীবিত 

ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত 

আখ্যান শ্রুত হওয়! যার । সেই সমরে 

দেশে দন্যুতার অতি প্রাতুর্ভাব ছিল। 

সেজন্ত বর্ধমান, হুগলী, নদীয়। প্রভৃতি 

জেলার বড় ঝড় জামদাবরের। কালেক্- 

টারীতে রাজস্ব প্রেরণ করিবার জন্য 

তাহার সহায়তা গ্রহণ করিতেন । 

তিনি জমিদারদের পাঁইকসহ সেই 
রাজস্ব যথা স্থানে পৌছাইয়! দিতেন । 
একবার এইরূপে রাজস্ব লইয়! যাইবার 

সময়ে, তিনি পাথমধ্যে একদল দস্যু 

কর্তৃক আক্রান্ত হন। দেই দলে অস্ত্র- 

ভারতীয় এঁভিহাজিক আশাপীর 

শস্ত্রে সজ্জিত দন্ু/রা! সংখ্যায় ছুই শতা-. 

ধিক ছিল। কিন্তনিভীক সাঁহ্দী বীর 
আশানন্দ পাইকদিগকে টাকার থলি 

রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া, মাত্র 

একটা হী হস্তে ডাকাতদের দন্মুখীন 

হইলেন। তাহাদের দলপতিদের ছুই- 
জনকে দুই বগলে পুরিয়া ফেণিলেন। 
তদদষ্টে অন্তান্ত ডাকাতের! ভয় পাইয়! 
পলাঁপনন করিল। তিনি ডাকাঁতপতি- 

দ্বয়কে কালেকুটারের হস্তে অর্পণ 

করিলেন । আর একবার এইরূপ, 

খাজানা লইয়া যাইবার কালে পথে 
রাত্রি হওয়ায় কোনও গৃহস্তের বাঁটাতে 

আশ্রর লইলেন' কোন প্রকারে নিকট- 

বর্তী ডাকাতের! এই সংবাদ পাইয়া, 

গভীর রাত্রিতে সেই গৃহ বেষ্টন করিল। 
আশানন্দ ডাকাতর্দের কোলাহল শ্রবণে 

জাগরিত হইলেন। অন্য অস্ত্রের অভাবে 

নিকটস্থ ঢে'কিশল। হইতে টেকি গ্রহণ 

পূর্বক, ডাকাতদিগকে আক্রমণ করি- 

লেন। ডাকাতের! গ্রহারে জর্জরিত 

হইয়] পলাপ্নন করিল । আশানন্দ যেমনি 

শক্তিশালী ছিলেন তেমনি আহার্ধাও 

প্রচুর গ্রহণ করিতেন। আজকাল বলহীন 
বাঙ্গালীর আহারও তদনুরপ হুইয়ছে। 

আশাগীর-- একজন মুমলমান ফকির। 

গোৌড়ের রাঁজ ছুর্গের পরিখার বাহিত্রে 

এক মিনার নির্শিত হইয়াছিল. ইহার 

ফিরোজ মিনার বলিয়। শ্রতিহাসিকগণ 

নির্দেশ করিয়াছেন। আাঁশাপীর কিছু 



আশা রান 

কাল এই মিনারে বাস করিয়াছিলেন। : 

এখনকার লোকে তাঁহার নামেই 
মিনারের পরিচয় গ্রদান করিয়া থাকে। 

আশারাম রায়-_বীরভূমের অন্তর্গত 

নন্দী গ্রামের দক্ষিণ ভাগে 'দক্ষিণগ্রাম+ 

অবস্থিত । এই গ্রামের রায় বংশ 

অতি প্রাচীন | তাঁহার! ছান্দরের 

ংশধর, বাস গোত্রীয় ঝলিয়। পরিচয় 

দিয় থাকেন। এই বংশের আশারাম 

রায় খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন । 

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই পিতার মৃত্যু 

ঘটে। তিনি মাতা ও পিতামহীর যত্তে 

গ্রতিপালিত হন। গ্রাম্য পাঠশালার 

ইহার শিক্ষা সমাপ্ত হয় । তিনি 
প্রথমে সামান। বেতনে কার্য্য করিয়। 

পরে নায়েবী করেন । অবশেষে বীর- 

ভূমে মদর সিউড়িতে মোক্তারী করিয়| 
প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ করেন। ইনি 
লক্ষ্মী জনার্দন শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠ। 

করিয়া, প্রত্যহ দেবতার পায়লানন 

ভোগের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থ! 

এখনও চলিতেছে । কর অনাদারে 

বীরভূম রাজনগর য়াজের জমিদারী 
নীলাম হওয়। কালীন, তিনি কয়েকটি 

লাট খবিদ করেন। তাহার বংশধরের! 

আজিও তাহ! ভোগ করিতেছেন 

আশা শাহ-_ধাত্রী পান্প! মিবারের 
রাঁজ কুমার উদয় সিংহকে লইয়া কমল- 

পুরের শাসনকর্ত। রাজপুত জাতীয় 

জৈন বণিক আশ! শাহের আশ্রয় লইয়। 

জীবনী-কোষ ২৬০ 

ছিলেন। শাহ স্বীয় ভ্রাতুদ্ুত্র বলিয়া 
তাহাকে অন্ঠের সঙ্গে পরিচয় করিয়। 

দিলেন। বয়গ্রাপ্ত হইলে এক সভা! 

করিয়া, সমস্ত মাঁমস্ত নৃপতির নিকট 

রাণ! উদয়ের পরিচর প্রদানাস্তর 

মিবারের বৃদ্ধ সামন্ত চৌহান কোত্তে- 
রিয়োর অঙ্কে স্থাপন করিলেন। ॥ বৃদ্ধ 

সামন্ত পুর্ব হইতেই ইহা অবগত 

ছিলেন । সেজন্ত তিনি সকলের 

বিশ্বাস উৎপাদনের জন্ত রাঁণা উদয়ের 

সহিত এক পাত্রে ভোজন করিলেন। 

ইহাতে সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল। 

আশু তোৰ চক্রবন্তী_তিনি হে. ম 

পুরের রাজবংশীয়। এই ধাঁরা ছোট 

তরফ বলিয়! খ্যাত। পিতার লাম 

রা্ববল্লভ চত্রবর্তী। সঙ্গীত রচনায় 

তাহার অমাধারণ কৃতিত্ব ছিণ। 

আশুতোষ চৌধুরী -- কলিকাঁত 
হাইকেটের লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীৰ 
এবং রাঞ্রনৈতিক ক্ষেত্রের একজঃ 

প্রধান নেতা । তিনি পাবনা! জেলার 

এক প্রাচীন জমিদার বংশে ১৮৬০ খ্ী 

অবে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত 

সরকারী কর্মচারী ছিলেন। যশোহ; 

ও কৃষ্খলগরের উচ্চ ইংরেজি বিগ্ভাল 

পাঠ সমাপন করিয়া, ঠিনি প্রেসিডেগি 

কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৮১ তরী 

অব বি-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হুইয় 
বিশেষ অনুমতি গাঁভ করিয়া, সে 

বৎসরই এম্-এ পরীক্ষা দেন এবং আ্ি 



২৬১ 

উচ্চস্থান অধিকার করিয়। উত্তীর্ণ হন। 

তৎপরে তিনি আইন অধ্যয়নের 

জন্ট ইংলণ্ডে গমন করেন। সেইখানে 
পাঠ্যাবস্থায়ও নানারূপে খ্যাতি অজ্ন 

করেন । কেন্বিজের ছাত্র সভায় 

ইংরাজিতে এক কবিত। লিখিয়। প্রথম 

পুরস্কার লাঁভ করেন | কিছুকাল 

তিনি কলেজের মুখপত্র 'ঈগল্, নাঁমক 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন | পাঁচ 

বৎসর ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়! কেছিজ 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের বি-এ, এল্-এল্বি, 

অঙ্কশান্ত্রে উ্রইপদ এবং ব্যারিষ্টারী 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, দেশে গ্রত্যাগমন 

করেন। আইন ব্যবণারে প্রবৃত্ত হইয়া 

কিছুকাল সিটি কলেজের আইন বিভাগে 
অধ্যাপনা করেন । অনন্যমাধারণ 

প্রতিভা বলে অল্লকাল মধ্যেই তিনি 

আঁইন ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করেন। 

ক্রমে তিনি কলিকাতা হাইকোটের 

শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীদের একজন হইয়া- 

ছিলেন। যৌবনকালে কবি ঈশানচন্ত্ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ুলেখক অন্ষমনচন্্র সরকার 
প্রভৃতি প্রখ্যাত নাম! ব্যক্তিগণের সহিত 

তাহার বিশেষ সৌহা্দ ছিল। তাহারা 

একত্র মিলিত হুইপ, অনেক সময়ে 

সাঁহিতা চচ্চা করিতেন। অক্গয়চন্ত্রের 

গোচারণের মাঠ, শীর্ষক কবিতাঁর এক 
ব্যঙ্গ অনুকৃতি রচন। করেন। তাহ! 

পাঠ করিয়া অক্ষয়ঞ্জও বিশেষ গ্রীতি 

লাভ করেন | পরবর্তী জীবনেও 

ভারতীয়-এঁতিহাদিক আশুতোষ 

সাহিত্য সেবা হইতে বিরত ছিলেন না। 
ভারতীতে তাহার অনেক মূল্যবাঁন্ 

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি 

কয়েক বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 

সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত 

করেন। দিনাজপুরে (১৯২২ খ্রীঃ) বঙ্গীয় 

সাহিত্য সম্মিলনে তিনি যে সুচিন্তিত 

ও স্ুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন, 
তাহা সকল স্থানেই প্রশংস1 লাভ করে। 

ইংলগ্ডে অবস্থান কালে, তিনি ফরাসী 

ভাষ! শিক্ষা করেন। বিষয় কর্মে 

লিপু থাঁকির়াও, ফরাসী সাহিত্যকে 

অবহেলা করিতেন না । ফরাদী 
তাষার লিখিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট পুস্তক 
তাহার গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল | 

ইংলগ্ডে অবস্থান কালেও দেশীয় ভাষা! ও. 
সাহিত্যের আলোচনার জন্য “মজলিস্, 
নম দিয়া একটি মিলন পরিষদ সংঘটন 
করিয়াছিলেন। শাহার মৃত্যুর পর 

তাহার নিজের সংগৃহীত গ্রন্থাবলী কণী 

হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়ে দাঁন করা হয়। 

রাঁজনীতিক বিষয়েও আগুতোষ 
দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন । 
কর্ম জীবনের প্রারস্তে কিছুদিন 
1110191) 4১850০01200) এর সম্পাদকের 

কাঁধ্য করেন। কংগ্রেসের প্রথম অধি- 

বেশন হইতেই তিনি উৎসাহের সহিত 
তাহার সহিত যোগ রক্ষ! করিয়া 
আদিতেন। বর্ধমীনে ১৯*৮ ঘ্ী; অন্ধ 
যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন 



আশুতোষ 

হয়, তাহাতে সভাঁপতিরূপে তাহার 
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( পরাধীন জাতির কোঁনও রাজনীতি 

নাই), এই উক্তি দেশে অদাধারণ 
চাঁঞ্চলোর স্যষ্টি করে । ইংরেজ পরি- 

চালিত সংবাদ পত্রসমূহ তজ্জন্ত 

তাঁহাকে নানারূপ কট,ুক্তি করে। 

বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী সমিতি (7307782] 
[1770 [101091:55 4850০018102) ) 

স্থাপন তাঁহার জীবনের আঁর এক প্রধান 

কীন্তি। মরমনপিংহের স্বাধীনচেতা 

জমীদার মহারাজা কর্য্যকান্ত আঁচার্ষ্য 

এই বি্ষয়ে তীহ।র প্রধান সহাঁম় 

ছিলেন; আশুতোষের কশ্ম নিপুণতা় 

অতি অল্পকীল মধ্যেই উক্ত সমিতি 

বিশেষ গ্রতিষ্ঠ। লাভ করে। ব্ঙভঙ্গ 

আন্দোলনের বিরুদ্ধে আশুতোষ 

নিভীক ভাবে যোগদান করেন এবং 

বরাবরই অতি উৎসাহের সহিত উহার 

সর্ধ প্রকার প্রচেষ্টার সহিত সহানুভূতি 

প্রদর্শন করিতেন | ঝাজনীতি ভিন্ন 

আরও লালারূপ জনহিতকর ও শিক্ষা 

সম্বন্ধীয় কার্য্ের সহিত তিনি বিশেষ 

ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । স্বদেশী 

আন্দোলনের ঘুগ্র প্রথম বাঙ্গালীর 

কাপড়ের কল “ব্গলক্ষী কটন্ মিল্স 

প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। 

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ( 78609779] 

099001] 0 1:0086100 ) প্রতিষ্ঠার 

সময়েও তিনি বিশেষ লাঙ্চাযা করেন 

জীবনী-কোধ ২৬২ 

এবং আমরণ অর্থ সাহায্য দানে তাহার 
উন্নতির চেষ্টা করিকাছিলেন | মৃত্যুর 
কিছুকখল পূর্বে ভগ্ন শরীর লইম্নাও 
যাদবপুর শিল্পশিক্ষাঙগতনের ভিত্তি 

প্রতিষ্টা করেন 1 এককালে বিশ্ব- 

বি্ভালয়কে “গোলামখানা' নাম দিয়] 

তৎ্পরিচালিত শিক্ষার বিরুদ্ধে এক 

আন্দোলন উপস্থিত হয় । এর আন্দো- 

লনের ফলে বহু প্রতিভাবান্ ছাত্র 

পাঠান্যাস ত্যাগ করে। আগুতোষ 

এ আন্দোলনে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন 

না। তিনি পরঞ্চ ছাত্রদিগকে বিশ্ব- 

বিছ্ালয়ের শিক্ষা গ্রহণ কণবতেই 

উৎসাহ দিতেন। 

১৯১২ শ্রী: অব তিনি হাইকোর্টের 

বিচারপতির পদ লাভ করেন। কয়েক 

বৎসর পরে. উহ। পরিত্যাগ করিয়! 

পুনরায় স্বাধীন ভাঁবে আইন ব্যবসায় 

আরস্ত করেন। কয়েক বখমর তিনি 

বাঙ্গ'লার আইন সভ!র সভ্য ছিলেন এবং 

দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 

সদস্তও (16119. ) ছিলেন। 

তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের পত্রী 
হেমেন্্রনাথ ঠাকুরের পুত্রী প্রতিভ। 

দেবীকে বিবাহ করেন । বিবাহের 

পূর্বে আদি ব্রাঙ্ষদমাজের রীতি অনু- 
সারে দীক্ষিত হন। তাঁহার বিবাহিত 

জীনন চিরকাল অতি মধুর ছিল। 
আগ্ততোষ ও তাহার সহধর্শিনী 

ভয়েরই প্রকৃতি অতি অমায়িক ছিল। 



২৬৩ 

উভয়েই পরছুঃখকাঁতর, 

এবং বন্ধুবংসল ছিলেন। ১৯২২ খ্রীঃ 

অবে তাহার পত্বীবিয়োগ ঘটে এনং 

তিনি ১৯৩১ খ্রীঃ ঘব্দের মে মাসে 

পরলোক গমন করেন। 

আশুঁতোব দেব (ছাঁতু বাবু) 
তিনি কলিকাতার শ্বধর্শনিষ্ঠ বিখাত 

ধনী বণিক রামছুলাল দেব সরকার 

মহাশয়ের পুত্র । ১২১০ বঙ্গাব্দ তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন । আশুতোষ নানাঝপ 

সদগুণের অধিকারী ছিলেন । তীহারই 
চেষ্টায় সংস্কত শকুন্তলা নাটক বাঙ্গালা 

উউ চা: ১৮৫৭ খ্রীঃ অন্দে 
প্র ভিনীত হয় । সঙ্গীতে তাহার 

ঘিশেষ অনুরাগ ছিল | সঙ্গীতের 

উতকর্ম সাধনের জন্ এসং সঙ্গীতগ্ত- 

দিগের সাহায্য দানে ও তাহাদের 

উৎসাহ বদ্ধনার৫থ তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় 

করিতেন । আশুতোষ স্বয়ং উচ্চ শ্রেণীর 

সঙ্গীত রচয়িতা "ও সেতার বাদক 

ছিলেন। তাহার স্বধন্ম প্রীতিও বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য ছিল। শাস্ত্রজ্ত পঞ্িতগণ 

তাহার নিকট লানারূপ উৎ্সাহও সাহায্য 

পাইতেন। পুরী, বারাণসী, তারকেশ্বর 
প্রসৃতি হিন্দুদের পুণা তীর্থস্থানসমূহে 
ভাহার সংকীর্ডির নিদর্শন এখনও 

বর্তমান রহিয়াছে |. কাশীধামে তিনি 

পিতার স্বৃতি রক্ষার্থ এক শিব মন্দির 

নিশ্দীণ করাইয়া তথায়; হুলালেশ্বর 

নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। 

ভারভীয়-এঁভিহাজিক আশুতোৰ 

তাঁরকেশখরের মন্দির ভগ্নগ্রায় হইলে 

তিনি স্বীয় অর্থান্ককুল্যে সেই মন্দিরের 
স্থানেই অপর একটি মন্দির নির্মাণ 

করাইয়া দেন। তিনি দান্ণীল ও পর- 

ছুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতার 

উপকণ্ঠে বেলগাছিয়। নামক স্থানে এক 

উদ্ভান বাটিকাঁয়, তিনি এক অতিথিশাল৷ 

স্থাপন করেন। কলিকাতার গঙ্গার 

পশ্চিমকূলে শালকিম্তা নামক স্থানে 

সানার্থদের সুবিধার জন্য তিনি ঘাট 

বাধাইয়! দেন। প্র ঘাট এখনও তাহার 

নামে (ছাতুবাবুৰু ঘাট ) এবং এ অঞ্চল 

বাধাথাট নামে পরিচিত | তাহার 

সার একটি কীর্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখ 

যোগ্য । তিনি বু অর্থ বায় করাইয়। 

উপঘুক্ত পণ্ডিতগণের দ্বারা সংস্কত 

অক্ষরে লিখিত বু পৌরাণিক গ্রন্থ 

বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা ইয়াছিলেন । 

প্ররূপ বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি হইতেই 

স্বনাম খ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশিয় 

মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন 

বলিয়া কথিত হুয়। 

তাহাদের সময়ে লোক সমাজে 

ধনী, পদস্থ ও সম্মানিত ব্যক্তির! “বাবু 

ংজ্ঞায় অভিছিত হইতেন | প্ররূপ 

বাবু নামে খ্যাত লোকের সংখ্যা তখন 

খুব বেশী ছিল না। আশুতোষ দেব 

ও তাহার ভ্রাতা প্রমথনাথ দেব যথা" 

ক্রমে ছাতুবাবু ও লাুবাবু নামে খ্যাত 
ছিলেন । কলিকাতার বীডনন্ীটগ্থ 



আশতোবৰ 

ছাতু বাবুর বাজার এখনও তাহার 

স্থতি বহন করিতেছে । ১২৬২ বঙ্গাবে 

তিনি পরলোক গমন করেন। ১৮৩৪ গ্রীঃ 

অবের ২৭ শে জুলাই আশুতোষ প্রথম 
দেশীয় জুরিদের মধ্যে ধাহারা নির্বাচিত 

হন, তীহাদের অন্ততম ছিলেন । 

আশুতোষ দেব, রাধা মাধব বন্য - 

পা্ধার কালী প্রসাদ ঘোষ, রাধাকৃ্ণ 

মিত্র, বীর নরসিং মল্লিক, ঘ্।রকানাথ 

ঠাঁকুর ও রসময় দত্ত এই কয়জন প্রথম 

নির্বাচিত দেশীয় জুরি ছিলেন। আশু 

তোষের স্কার সরল স্বভাব, উদার চিত্ত 

সদালাপী, মিষ্ভাধী, সর্বগুণ সম্পন্ন 

লোক অতি বিরল। 

আশুতোষ মিত্র (ডাক্তার)--১৮৫৮ 
খ্ঃ অন্যের অক্টোবর মাসে কলিকাতাঁর 

নিকটবর্তী কোন্নগরে মাতুলালরে তাহার 
জন্ম হ্য়। সুপ্রসিদ্ধ দিভিল সার্জন 

ডাক্তার কে, ভি, ঘোষ তাহার মাতুল 

ছিলেন। তিনি বিগ্ভাঁসাগরের মেট্রে।- 

পলিটান ইনিষ্টিটিউসন হইতে গ্রবেশিক1 

এবং প্রেসিডেন্সী কলেজহইতে এফ, এ, 

পরীক্ষোতীর্ণ হইয়া! কলিকাতা মেডি- 

কেল কলেঙ্গে ১৮ বৎসর বয়সে প্রবেশ 

করেন। অন্তযল্পকীল মধ্যেই চিকিৎসা- 

বিজ্ঞানে তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় 

দিক়্াছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি 

সহকারী শিক্ষকের কাধ্যে নিযুক্ত 

ছিলেন। মেডিকেল কলেজ হইতে 

১৮৮৩ তীঃ অব্ে ইংলগু যাত্রা করেন। 

জীবনী-কোব ২৬৪ 

তথায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া! ১৮৮৪ 

রঃ অবে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 

করেন। ১৮৮৫ শ্রীঃ অবে চিকিৎস। 

বিভাগের কর্মচারীরূপে কাশ্মীর গমন 

করেন | তথায় সুচিকিৎসা গুণে 

তিনি খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রসারে 

অদ্বিতীয় হইয়া! পড়িয়াছিলেন। তুহার 

অমায়িক ব্যবহার, মিষ্ট বচন ও বদান্ত- 

তায় সকলেই মুগ্ধ ছিল | দরিদ্র 

রোগীকে তিনি অর্থ না লইয়। চিকিৎসা 

করিতেন। ১৮৯৩ সালে তিনি ভারত 

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রায় বাহ'ছুর উপাধি 
প্রাপ্ত হন। ধর্ম ও চরিত্র বলেও তিনি 

সর্বজন প্রিয় ছিলেন। তাহার পাঠ্যা- 

বস্থার তিনি মহাত্বা রাজ নারারণ 

বন্থুর সংস্পর্শে আসিয়া, নীতি ও ধশ্মে 

উন্নত হইয়াছিলেন। 

আশুতোব মুখোপাধ্যায়-_ সর্বতো- 
মুখী প্রতিভাসম্পন্ন বাঙ্গালী মনীষী । 
কলিকাতার দঙ্গিণস্থ ভবানীপুরের 

খ্যাতনামা চিকিৎসাব্যবারী ডাঃ 

গল্াপ্রণাদ মুখোপাধ্যার তাহার 
পিত। । অতি শৈশব কাল হইতেই 

তিনি অপাধারণ মেধার পরিচয় 

দিয়াছিলেন। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের 

সর্ব প্রকার উন্নতির জন্ত সচেষ্ট ছিলেন। 
অতি শৈশবে শিশুবিগ্ভালয়ের পাঠ 

সমাপন করিয়া, তিনি কিছুকাল গৃহেই 
অধ্যয়ন করেন, তৎপরে ভবানীপুরের 

সাউথ স্ুবার্ধান স্কুলে ভর্তি হন। বিখ্যাত 



২৬৫ 

ব্রাহ্ম নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

তখন প্রবিষ্ালয়ের প্রধান শিক্ষক 

& ছিলেন। বিস্ালয়ের শিক্ষা নমাপন 

করিয়], আশুতোষ ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্ষে 

পনের বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত 

প্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই দ্বিতীয় 

স্থান আঁধকার করেন। তৎপরে যথ! 

সময়ে এফ.-এ এবং বি-এ পরীক্ষান্ধও 
অতিশগ্ন কৃতিত্বের সহিত এবং উচ্চ 

স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন:। 

বি-এ পরীক্ষাতে তিনি প্রথম স্থান 

অধিকার করেন। ১৮৮৫ শ্রীঃ অর্বে 

গণিতে এবং ততৎ্পরব্নর পদার্থ 

বিজ্ঞানে এম্ এ পরীক্গীয় উত্তীণ হন। 
ত বৎসর, মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে 

১গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান এই ছুই 

বিষয়েই গবেষণামূলক পরীক্ষা দিয়া 
প্রেম্চাদ রায়টাদ' বুন্ত লাভ করেন । 

সাহিত্য বিষয়েও প্রেম্টাদ রায়টাদ 

বৃদ্তির জন্য তিনি পরীক্ষা দিবার অন্গ- 

মতি চাহিয়। ছিলেন কিন্তু প্রাপ্ত হন 

নাই। গণিতেই আশুতোষের প্রতিভ' 

অতি তীক্ষ ছিল। যেবৎসর তিনি 

এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হন, সেই 
বসরই তিনি এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক 

মনোনীত হন । গণিত শাস্ে তাহার 

ঈমাধারণ বুৎপত্তির কথ! বৈদেশিক 

পগ্ডত মগ্ডলীর৪ অপরিজ্ঞাত ছিল লা । 

(তিনি পরবর্ী কালে বহু বৈদেশিক 

পরত সঙ্ৰের সদশ্ত নির্বাচিত হইয়া 

ভাঁরতীয়*এঁতিহানিক আশুতোব 

ছিলেন। গণিত ভিন্ন অন্তাগ্ত বিষয়েও 

তাহার যথেষ্ট অন্গুরাগ ছিল। তিনি 

বাঙ্গাল। এবং সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যেও 

কৃতী ছিলেন। বিশ্ববিগ্তালয়ের সাধারণ 

শিক্ষা সমাপন করিয়া) আশুতোষ শিক্ষা 

বিভাগে কর্ম গ্রহণের চেষ্টা করেন। 

তিনি তৎকালীন প্রথান্ুযায়ী, শিক্ষা 

বিভাগের নিয় স্তরে (প্রাদেশিক শিক্ষা 

বিভাগে ) চাকুরী পাইয়া ছিলেন। 

কিন্তু তাহা গ্রহণ করেন নাই। পরে 
আইন পরীক্ষায়ও উচ্চ স্থান অধিকার 

করিয়। সফলতা লাভপুর্বক, কিছুকাল 

দেশ প্রসিদ্ধ রাঁস বিহারী ঘোষের মহ- 
কারী রূপে কাজ করিয়া, স্বাধীন ভাবে 
আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। স্বাভাবিক 

প্রতিভ। ও বুদ্ধি বলে অল্পনকাল মধ্যেই 
তিনি আইন ব্যবপায়ীদিগের মধ্যে 
অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন 'এবং 

১৯০৪ শ্রীঃ অন্দে মাত্র চল্লিশ বৎসর 

বয়মে হাইকোটের বিচারপতির পদ 

লাভ করেন। এই পদে তিনি প্রান 

বিংশতি বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন । প্র 

সময়ের মধ্যে একাধিকবার প্রধান বিচার- 

পতির সম্মান জনক পদও অস্থানী 

ভাবে অলম্কৃত কব্য়াছিলেন। বিচারক 

রূপে তাহার স্ক্দর্শিতা, পাগ্ডিত্য ও 

অধ্যবসান সকল শ্রেণীর লোকের 

প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল । বস্ত্রতঃ 
যে কল ভারতীয় মনস্বী বিচারপতি 

রূপে হাইকোর্টের গৌরব বৃদ্ধি 



আশুতোব 

করিয়া গিয়াছেন, আতগুতোষের স্থান 

তাহাদের মধ্যে অনেক উচ্চে ছিল 

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবাঁর সঙ্গে ম্গেই 

আশুতোষের জনসাধারণের সেবা করি- 

বার স্পৃহা অতিশর বলবতী হয় ' তন্মধো, 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকি 

দেশে শিক্ষা বিস্তার, নানারূপ শিক্ষা 

স্কার প্রভৃতি বিষয়ে কাঁজ করিতেই 

তিনি উৎসাহী ছিলেন। মাত্র পচিশ 

বসব বয়সে আত্ততোষ কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সদন্ত (110110% ) হন 

এবং তখন হইতে জীবনের শেষ দিন 

' পরথান্ত, অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে উহার সহিত 

সংশ্লিষ্ট ছিলেন । এই দীর্ঘকালের মধ্যে 

তিনি একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সর্বাধ্যক্ষ পদ ( ৮100 01080061101 

লাভ করেন। বস্তত আর কোনও 

বাক্তি এত দীর্ঘকাল ধরিয়া এবং এত্ত 

অধিকবার এঁ পদে পিধুক্ত থাকেন 

নাই | ১৯*৪ থ্বীঃ অবে' বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সংস্কারের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়ঃ 

তিনি তাহার একজন সন্া মনোনীত 

হন। প্র কমিটি বিশ্ববিস্ভালয়ের কাঁ্ধা 

উন্নততর ভাঁনে পরিচালনার জন্য "য 

মকল ব্যবস্থা অনুমোদন করেন, সেই 

সকলের মধো আগুতোঁষের কৃতিত 

বিশেষ পরিমীণেই ছিল । তিনি 

সকল সময়ে সর্বাঁধাক্ষ ন! থাকিলেও, 

বিশ্ববিস্ভালয়ের সকল বিভাগেই তাহার 

অপাধারণ গ্রভীব ছিল। তিনি তাহার 

“কোঁব ২৬৬ 

দূর দৃষ্টি বলে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন 

যে, চেষ্টা করিলে কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্কালয়কে জগতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিস্ভীলয় 

গুলির সমশ্রেণীতে উন্নয়ন করা সম্ভব । 

প্রকৃত পক্ষে উহাই তাহার জীবনের 

প্রধান লক্ষ্য ছিল। কলিক'তা বিশ্ব- 

বিদ্যালয় আজ যে গে।রবময়। অবস্থায় 

উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মুলে মনস্থী 

আশুতোষের সর্বাঙ্গীন চেষ্ট। বন্তমান। 

পূর্বে কপিকাঁত। খিশ্ববিদ্ভালয় ছাঁত্র- 

দিগের পরীর্গ। গ্রহণ করিয়াই কর্তব্য 

শেষে করিত । ১৯১৭ খ্রীঃ অব হইতে 

ইহার অধীনে এমএ ও 'এম্-এস্দি 

এবং তদনুরুপ বা তদতিরিক্ত শিক্ষা 

দানের বাবস্থা হয়। তখন হইতেই 

আশুতোষ তাহার সকল গ্রক'র কার্ধা 

কুশলতার দ্বারা ধীরে ধীরে উহাকে 

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব বি্ভালয়ে পরিণত 

করিয়া তোলেন 1 বিশ্ববিদ্যালয়ের 

-তী ছাত্রগণ যাহাতে সর্বপ্রকার 

উচ্চতর শিক্ষার জন্য গবেষণা! করিবার 

সুযোগ পার, তিনি তাঁর অতি সুচার 

বাবস্থা করেন এবং এ সকল মেধাবী € 

কৃতী ছাত্রদিগরকে বহুল সংখ্যা বিশ্ব 

বি্ভাালয়ের নান! বিভাগে অধ্যাপনা; 

ভার দিয়া, নিজ ক্ষমত। বিমুড় বাঙ্গালী০ে 

নিজ কণর্ধ্য ক্ষমতায় সচেতন করিয় 

তোগেন। তীছারই.বাবস্থার সষো 

গ্রহণ করিয়া, পপ্রতিভাশালী বাঙ্গা 

যুবকেরা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষ 



২৬৭ 

করিয়। আজ বাঙ্গালা জাতির মুখোজ্জল 

করিতেছেন। 

আশুতোষের বিশ্ববিদ্তালর সংশ্লিষ্ট 

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ উপেক্ষিত 

বাঙ্গাল! ভাষাকে বিশ্ববিদ্তালয়ের গৌরব- 

পূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা | বস্ততঃ তিনি 

যদি আর কোনও কাঁজ না করিয়। 

য।ইতেন, তাহা হইলেও কেসল এর এক 

কাজের দ্বারাই তিনি বঙ্গবামীর চির- 

কৃতজ্ঞতার পাত্র হইন্না থাকিতেন. | 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সদস্তের পদ 

করিবার অল্লকাল পরেই, তিনি প্রস্তা 

করেন যে এফ-এ | বর্তমীন আই-এ ) 

ও বি-এ পরীন্মীর্থ ছাত্রদের মধ্যে 

বাহার। লংস্কৃত অধ্যয়ন করে, হাভা- 

. দিগকে বাঙ্গাল।, হিন্দি অথবা উড়িন। 

তাঁষানন একটি পরীক্ষা দিতে হইবে। 

এবং যাহারা ফান্শী অথবা আরবী 
অধ্যয়ন করে, তাহাদিগকে উদ্দ, ভাষায় 
একটি পরীক্ষা দিতে হইবে । তত্তিন্ 

ইংরেজিতে এমএ পরীক্ষার্থীগণকেও 

উল্লিখিত কোনও একটি ভাষার রচনা 

[লিখিত হইবে । আশুতোষের এই প্রথম 
চেষ্টা অবশ্য ফলবতী হয় নাই। কতিপয় 

বর্ষ পরে তিনি আবার এ বিষয়ে মনো- 

সংযোগ করেন এবং প্রধানতঃ তাহারই 

চেষ্টায় বঙ্গীর সাহিত্যপরিষৎপ্রমুখ 
সাভিত্যসংসদগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 

বিশ্ববিদ্থালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষাও 

ঘাহাতে একটি পাঠা বিষয়রূপে নির্দি্ 

লাভ 

রভীয়-এঁতিহািক আশুতোষ 

হয়, তজ্জন্ত জান্দোলন করিতে লাগি- 

লেন । তৎফলে নানারূপ মতামত সংগৃ- 

হীত হয় এবং বিশ্ববিদ্ভালয় ইতি কর্তব্য 

নিদ্ধীরণের জন্ত একটি কমিটি গঠন 

করেন। আশুতোষ এ কমিটার এক- 

জন সদন্ত ছিলেন। এ কমিটি এইরূপ 

প্রস্তাব করেন যে, এফ-এ ও ৰি-এ 

পণীক্ষার্থীগণকে নাঙ্গালা অথবা উর্দ, 
ভাষার ব্লচনার পরীক্ষা! দিতে হইবে। 

এ পৰীক্ষা দেওর! ছাত্রগণের স্বেচ্ছাধীন 

হইবে এবং রচনার পণীক্ষীর উত্তীর্ণ 
হইলে সেই বিষর তাহাদের দাফল্য 

পত্রে উল্লিখিত থাকিবে ইহাঁতেও 
সন্থষ্ট না হইয়া, আরও কয়েক বংসর 
পরে । ১৯০৬ খ্রীঃ ) বিশ্ববিস্থালয়ে যখন 

নুন বিধি প্রচলিত হইল, তখন 
তারই প্রধান চেষ্টায় বি-এ পর্য্যন্ত 

পরীক্গার্থীগণের জ্ন্ত -পাঙ্গালা ভাষার 
অধ্যাপনর'৪ পরীক্ষা গ্রহণ করিবার 

প্রথা প্রবস্তিত হইল। গর থ্যবস্থাই 
ক্রমশঃ ব্যাপকতর ভাবে প্রবস্তিত 

করিতে করিতে বর্তমান অবস্থান 

উপস্থিত হইয়াছে। 

বর্তমান সময়ে এম্-এ পরীক্ষাতেও 
ভারতীয় ভাষাতে পরীক্ষা! দিবার যে 
প্রথা চলিত রহিয়াছে, তাহীর মূলেও 

আশুতোষের বিশেষ চেষ্টা ও যু 

রহিয়াছে । কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ে 

অন্তান্ত বিষয় গুলির সহিত বাঙ্গালা 

ভাঁষাও যাহাতে বিশেষ ভাবে আদরণীয় 



আশুতোষ 

হয়, ছাত্রগণ যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার 

চষ্চা করা লজ্জাজনক বোধ না করে, 

তজ্জন্ত তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া 

গিয়াছেন। কলিকাঁত। বিশ্ববিদ্যালয়ে 

বাঙ্গাল! ভাষাও সাহিত্য শিক্ষা দিবার, 

খর সক বিষয়ে গবেষণ। করিবার, ষে 

বিস্তৃত ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সকল যে 

আগুতোৌষের প্রীকাস্তিক চেষ্ট ও 

উৎসাঁহেরই ফল মাত্র, একথ! বলা৷ একে- 

বারেই অত্যুক্তি হইবে না। কেবল 

বিশ্ববিদ্্'লয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও 

মাহিত্যের চচ্চার ব্যবস্থা করিরাই 

তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না । ১৯১৬ খ্রীঃ 

অবে বাঁকীপুরে ১৯১৯ তরী; অবে 

হাওড়ীয় এবং ১৯২২ খ্রাঃ অবে রঙ্গপুরে 

অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মিলনগুলিতে সভা- 

পতিরূপে তিনি যে সকল অভিভাষণ 

পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার 

মনের যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, 

তাহ! বাস্তবিকই তাহার স্তার কর্ম 

বীরের কল্পনারই অনুরূপ । 

কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের সহিত 

সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে তিনি অনেক 

সময়ে শ্বাধীন ভাবে কাজ করিবার যে 

চেষ্টা করিতেন, তৎফলে দেশের শাসক 

সম্প্রদায়ের মহিত মধ্যে মধ্যে তাহার 

তঘর্ষয উপস্থিত হইত । তিনি আজীবন 

একটি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজ 

উত্তাবিত প্রণালীতে কাঙ্গ করিতেই 
অভ্যস্ত ছিলেন। তীহার সকল কাধ্যের 

জীবনী-কোষ- ২৬৮ 

মূলে একটি জাতীয়তার আদর্শ বিদ্যমান 
থাকিত। তজ্জন্ত স্বেচ্ছাতন্ত্র শাক- 

মণ্ডলীর সহিত তাহার মনোমালিন্ত 

হওয়া! খুবই স্বাভাবিক | গভর্ণমেণ্ট 
অনেকবার তাঁহাকে, তাহাদের মনো- 

মত কার্ধ্য করিতে অনুরোধ করিয়াও 

বিফল হন | তজ্জন্ক ।তীহারা 

আগুতোষের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন 

না। লর্ড লিটন একবার তাহাকে 

বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্বাধ্যক্ষ পদ দিবা; 

প্রস্তাব করিয়া তাহাকে পত্র লিখেন 

যে, গবর্ণমেণ্ট তাহার নিকট হইতে 

সহযোগীত| লাভ করিতে আশা 

করেন। তছুত্বরে আগুতোযষ লর্ড 

লিটনকে তিরস্কার করিপন যে তীব্র 

মন্তব। পুর্ণ উত্তর দেন তাহ। সমগ্র দেশ- 

বাণীর বিন্ময্ধ উৎপাদন করিয়াছিল। 

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির 

প্রতিও আশুতোষের আন্তরিক আকর্ষণ 

ছিল। প্রধানত তাহারই চেষ্টায় এম্-এ 

পরীন্গাতে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 

ও সংস্কৃতি [ 410190 [00197 

17156019000 001079 ) বিষয়ে 

একটি পাঠা নির্দি্ হইয়াছিল। পালি 

প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার ব্যাপক শিক্ষা 

দিবারও ব্যবস্থা তাহারই অদম্য চেষ্টার 

ফল। এসকল বিষয়ে হার দুর দৃষ্টি 
অতি বিস্তৃত ছিল। লোক সিন বা 

বিরুদ্ধতা কোনও দিন তাহাকে স্বীয় 

কর্ম প্রণালী হইতে বিচাত করিতে 

রথ 
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পারে নাই। হাইকোর্টের কার্ধ্য হইতে 

অবসর গ্রহণ করিয়!, তিনি জম্পূর্ণ ভাবে 

* নিজেকে দেশের সকল গ্রকাঁর উন্নতি- 

মূলক কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, এই ইচ্ছা 
ছিল। কিন্তু দেশবাসীর ছূর্তাগ্যবশতঃ 

সে ইচ্ছ। কাধ্যে পরিণত হয় নাই। 
১৯২৪ খ্রীঃ অবে' মে মাসে, পাটন। নগরে 

তাহার দেহ ত্যাগ হয়। তিনি এ সময়ে 

দুমরাওনের রাজার একটি জটাল 
মকর্দীম! পরিচালন! করিবার জন্ত তথায় 

গমন করিয়াছিলেন। তাহার মৃতদেহ 

বিশেষ ব্যবস্থায় রেল যোগে কলিকাতা'র 

আনয়ন করিয়। এবং মহাদমারোহে 

কালীঘাটের শ্মশান ঘাটে অন্ত্যে্ ক্রিয়। 

সমাপন করা হয়। হাওড়। বেল 

&েশন হইতে কালী ঘাট পর্য্যন্ত যে 

বিশাল জনজ্রোত তাহার শবান্ুগমন 

করে, ভারতের ইতিহাঁমে খুব অল্প 

লোকের ভাগ্যেই সেইরূপ ঘটিগ্নাছে। 
তিনি একা যত রকম কাঁজ নিয়মিত- 

রূপে দক্ষতার সহিত করিতেন সম- 

সামগ্রিক ব1 বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে কেহুই 

তাহার সমকক্ষ ছিলেন না। ভিন্ন 

ভিন্ন জাতির, ধর্থের, রুচির, ব্যবসায়ের 

ও মতের নান। লোককে একত্রে কাজ 

করাইবার এবং প্রতিষ্ঠান গড়িয় 
তুলিবারও তাহার অদাধারণ শক্তি 
ছিল। কোন কোন অধ্য(পক অপেক্ষাও 

গণিতে তাঁহার মাথ! বেশী খেলে বলি! 

খ্যাতি রটিয়াছিল। তিনি ধনী লোকের 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক জাশুতোব 

ছেলে ছিলেন। কিন্তু অশন বসনের 

বিলাসিতা তাহাকে কখনও ম্পশ 

করিতে পারে নাই। তাহার একখানা 

সাধা সিধে ধুতি একটা লংক্লুথের 

সাধারণ পাঞ্জাবীই তাহার সাধারণ 

পোষাক ছিল। দৃঢ়চিত্ততা, আত্মবিশ্বীন 

ও সাহস বাঞ্তক চেহারা ছিল। যেখানেই 

থাকেন শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিবার 
প্রবৃতিই তাহার বরাবর ছিল। উচ্চ 

শ্রেণীর অধ্যাপকতা পাইয়া শিক্ষা 

বিভাগে থাকিলে, গণিতের গব্ষেণা 

দ্বারা নূতন অনেক কিছু কিতে 

পারিতেন, কারণ পঠদশায়ই তিনি 

কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন । আইন 

ব্যবসায়ী হইয়া হাইকোর্টের জজের 
আঁদনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও, তাহার 

বিস্যান্থরাগ ও জ্ঞানার্জন স্পৃহ। বরাবরই 
ছিল। তাহার লাইব্রেরী শোভার জন্য 
নহে, পরন্ত নানা বিষয়ক বছ সহ 

পুস্তকের সমষ্টি বলিয়া, দেখিবার জিনিষ 

ছিল। পুস্তক ক্রয় কর! তাহার নখ 

বাবাতিক ছিল। তিনি অর্ধোপার্জনে 

বৃত থাকিয়াও সার্বজনীন কাজে এত 

সময় দিয়াছিলেন ও এত কাঁঞজ করিয়!- 
ছিলেন যে, একজ্রন অপন্থকর্মা লোকও 

তাহ। পারেন লা । অন্ান্ত সভ্য দেশের 

চেষ্টার াঁয় শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি, 

সর্ধবিধ জ্ঞান অর্জন, গবেষণ। দ্বারা 

মানবের জান ভাগুার সমুদ্ধ করা 

আমাদের দেশেও সেইরূপ প্রচেষ্টা হয় 



আশুতোষ 

আস্ত বাবুর ইহ! হৃদগত হচ্ছ ছিল। 

এই ইচ্ছাকে ফলবতী করার জণ্ঠ তিনি 

যৌবনকাল হুইতে প্রভৃত পরিশ্রম 
করিয়া! গিয়াছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে 

নিয্ললিখিত মর্থ্বের যাহ! বলিয়াছিলেন, 

তাহ! সম্পূর্ণ সত্য -_- “আমি আধার 

বিরেকের অনুমোদন সহকারে ঝবণিতে 

পারি যে, আমি পরিশ্রম হিনাবে যেমন 

অনেক সমর অন্ৃকে রেক়াং করি নাই, 

তেমনি আমি কখনও নিজেকেও 

বাচাইয়! চলি নাই। আমার অন্বিধ 

অপরিহার্য কর্তবা, তন্মধ্যে আমার 

বিচারপতি পদের কর্তবা, সর্বপ্রকীরে 

সম্পন্ন করিয়। যতটুকু সময় করসিতে 

পারিতাম, তাহার প্রত্যেক ঘণ্টা 

প্রতোক মিনিট, বু বৎসর ধরিয় 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের কাজে নিগোজিত 

হইয়াছে | বিশ্ববিগ্ভালয়ের কাঁধ্য- 

কারিতা বৃদ্ধির জন্য লানা উপায় ও 
পদ্ধতির চিন্তা হইতে আমি নিস্কৃতি 

পাই নাই। বিশ্ববিদ্ভালয়ের কাজের 

জন্য আমি অধ্যয়ন ও গবেষণার সমুদয় 

সম্তাবন। বলি দিয়ীছি | সম্ভবতঃ কিয়ৎ 

পরিমাণে পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের স্বার্থ ও 

বলি দিয়াছি এবং ছুঃখের সহিত বলিতে 

হইতেছে, আমার স্বাস্থ্য ও জীবনী 

শক্তির অনেক অ.্শ নিশ্চয়ই বলি 

দিয়াছি*। তাহার নিজের সম্বন্ধে এই 
উক্তি একবর্ণও অতিরপ্রিত নহে | তিলি 

খুব দৃঢ়চিত্ শক্ত মানুষ ছিলেন। অনেক 

জীবনী-কোবৰ ২৭ 

'্ঘ তাহার মাথার উপর দিয়? বহিয়াই 

গি. হ কিন্তু তিনি তে ভগ্ন 

ব। নত হন নাই। আঁশুবাবুক্ট* লিয়াই 
তিনি পরিচিত | এই পরিচয়ে তিনি 

কখন লঙ্জ। বা সঙ্কোঁচ বোধ করেন 

নাই। তিনি বাঙ্গালী বাবু হইয়! 

গন্িয়াছিলেন, এবং শেষ পর্ধ্যস্ত 

বাঙ্গানীবাবুই ছিলেন। ইহু। সৌভাগ্যের 

বিষয় যে, তাহার মত মানুষ “বাবু, 

বলিয়। পরিচিত ছিলেন 7) কেননা 

তাহাতে বাবু কথাটার অর্থের লাঘব 

না হইয়া গৌরবই হইয়াছে । নিজের 

আঁফম আদালতের কাজ ছাড়! 

অন্ত সব কাজে ও অবস্থায় তাহাকে 

ধুতি পরিহিত দেখা যাইত। বিশ্ব 
বিদ্ভালয়ের কমিশনের বৈঠকে ও তিনি 

ধুতি পরিষ্ণ। উপস্থিত হুইতেন। এক- 

দিকে তিনি প্রতৃত্বে ও নেতৃত্বে অত্যন্ত 
শক্ত লোক ছিলেন কিন্তু অন্কদিকে 

সাবেক কালের ভতদ্রবাঙ্গালীর কয়েকটা 

গুণ তাহার বিশেষত্ব ছিল | আজ 

কালকাঁর দিনে তাঁহা সুলভ নছে। 

তিনি সকল অবস্কার সকল রকমের 

লোকের সহজে অধিগম্য ছিলেন । বড় 

লোকের এমন কি খুব পরিচিত বড় 

লোকের বাড়ীতে গিয়াও দেখা যায়, 

বাড়ীর দারোয়ান বা অন্ত চাকর এমন 

ভাঁবে তাকায় ও কথা বলে, যেন একটা 

ভিথারী বা হাংল! উমেদার আসিম্াছে। 

আঁশ বাবুর বাড়ীতে কোঁন না ফোন; 



২৭১ 

প্রকারের সাহাযাপ্রার্থী ও উমেদার 

খুব বেণী যাইত। কিন্তু তিনি বাড়ী 
্ 

থাকিলে সকলে অনায়াসে অবিলগ্েই 
দেখা পাইত। তিনি সকলের কথ 
মন দিয়া গুনিতেন এবং উপায় ও সাধ্য 

থাকিলে সাহাঁষ্য বা উপকার করিতে 

বিমুখ হইতেন না ।' হাল্ফ্যাসাঁনের 

“চেষ্টা করিব* বলিয়া ফাঁকি দিবার ও 

পরমুহূর্তেই ভুলিয়! যাইবার অভ্যাস 
তাহার ছিল না । এই কারণে বাংল। 

দেশে শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী লোকদিগের 

মধ্যে তাহার নিকট ভইতে কোন না 

কোন প্রকারের সহায়তা ও উপকার 

অন্য লোকের নিকট অপেক্ষ! অনেক 

অধিক পাইঞ্জাছেন। নিজের পরিবারের 

মধ্যে তিনি খুব শ্েহণীল ছিলেন | 
লঙ্ষমীস্বরূপা তাহার জোষ্ঠা কনা বিধবা 

হওয়ার পর তিনি আবার তাহার 

বিখাহ দিরা।ছলেন । এজন্ত তাহাকে 

অতি নীচ ও অভদ্র রকমের নান! 

আক্রমণ মহা করিতে হইয়াছিল । 

তাহাতে ও তিনি অটল ছিলেন। দুঃখের 

বিষয় সেই কণ্তাটা আবার বিধব! হন 
এবং পিতাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে 

গতান্ত হল। 

আশু রায়--তিনি গ্রীহট্ের কোন 

প্রদেশে এক সময় বাঁজা ছিলেন। 

কুচাবহারের বিখ্যাত নরপতি নর 

নারাম্ধণের সেনাপতি শুরুধ্বজজ €( ডাক 

নাম চিলারী ) অতিশয় পরাজ্রান্ত 

ভারতীয়-এঁতিহািফ আঙলায়ন 

সেনাপতি ছিলেন। তিনি আসামী আহম 

রাজ।, কাচারী ঝা, জযগ্ঠিরা, মণিপুর 

প্রভৃতি স্থানের রাজাদিগকে পর!জয় 

করিয়া কর আদার করিয়াছিলেন । 

শ্রীহটের রাজাকে পরাস্ত ও নিহত 

করিরা তাহার ভ্রাতা আগু রায়কে 

তৎপদ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীহট্রে 
তখন কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। 
আশু রায় কোন্ স্থানের রাঁজ হইয়। 
ছিলেন, তাহা এখনও নির্ণয় হয় নাই। 

আশুর বেগ_ তিনি বঙ্গের শাসন 

কর্তা শাহ সুজাঁর নে:সেনাপতি ছিলেন । 

( ১৬৩৯-১৬৫৯ খ্রীঃ ) একবার তিনি 

ছুইণত নৌকা লইয়। নদীতে পাহার! 

দিতে ছিলেন, এমন সময়ে ২০ খাল! 

ফিরিঙ্গি দন্থ্যুর (পটটুরগিজ জল দস্যু) 
জাহাজ তৃষ্টি পথে পতিত হইলে, তিনি 

ভদ্নে পলারন করিলেন । 

আশ্বলায়ন-(১)তনি আোত সত্রাদি 

প্রণন করেন। গৃত্সমদ শেোনকের 

ংশধর মহশাল শৌনক তাহার গুরু 

ছিলেন। কোন (কান পণণ্ডত বলেন 

তিনি গ্রীঃ পৃঃ সপ্তম শতাঁববীতে প্রাহৃভূ' ত 

হইয়ীছিলেন । প্রসিদ্ধি আছে যে 

গুরু ও শিষ্খ এক যোগে এতরেম 

আরণাকের শেষ দুই অংশ নঙ্বলন 

করিয়াছিলেন । (২) এই আশ্বলায়ন 

দ্বাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট সুত্র, চারি অধ্যায় 

বিশিষ্ট গৃহৃসূত্র ও চতুর্থ আরণ্যক এই 
তিন একার গ্রন্থের রচিতা' তিনি 



আম 

পাণিনির দমকালবর্তী ছিলেন। বোধ 

হয় উভয় আশ্বলায়ন একই ব্যক্তি । 

কাশ্মারথ্য- আচার্য আশ্মরথ্য একজন 

বৈণান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। মীমাংসা 

দর্শনের ৬1৫।১৬ হৃত্রে জৈমিনি তাহার 

মত উদ্ধার করিয়া পরবর্তী ত্র 

খণ্ডন করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি 

বাদরারথণ হইতেও প্রীচীন। তিনি 

অশ্মরথ ঝষির পুত্ত। 

আশ্রম--শক্করাচার্যের শিষ্খদের মধ্যে 

পঞ্মপাদ অন্ততম ছিলেন । পদগ্মপাদের 

শিষ্য আশ্রম ও তীর্থ। দশনামী সন্ন্যসী- 

দের মধ্যে এক সম্প্রদরের উপাধি 

আশ্রম | শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত সারদামঠে 

এই সন্াসী সম্প্রদায় অবস্থান করেন। 

আসট -_ চম্পা প্রদেশের অধিপতি 
আসট, কাশ্মীরপতি কলসের অধীন 

সামন্ত নৃপতি ছিলেন। 

আসড়-_জৈন গ্রন্থকার । তাহার শিষ্ু 

অভয় দেব। আসড় দ্বাদশ শতাব্দির 

শেষভাগে জীবিত ছিলেন। 

আসদ -- মীরজা আদসদউল্লার্থার 

কবিজন সুলভ নাঁম। তীঁভাকে সাধারণতঃ 

মীর জ। নৌসাও বল! হইত। তাহার 

পূর্ব্ব পুরুষেরা সমরকন্দ বাদী ছিলেন। 
আগ্রাতে তাঁহার জন্ম হয় এবং দিলীতে 

প্রতিপলিত ও শিক্ষিত হন | এস্থান 

হইতেই তাহার যশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। 
দিলীর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের 

অনুগ্রহে তিনি নবাব উপীধি প্রীঞপ্ত হন। 

জীবনী-কোৰ ৭২ 

ফার্শীতে ও উর্দতে তিনি কয়েকথানা 
গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি জীবনের শেষ 

অংশে ( ১৮৫২ শ্রাঃ অন্দে ) মুঘল 

রাঁজত্বের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে 

ছিলেন । ১৮৬৯ খ্রীঃ অব (হিঃ ১২৮৫) 

তাহার মৃত্যু হয়। (ঘালিব দেখ) 

আদ উল্লা_ ইনি নবাব মুর্শিদ কুলী 

খাঁর আমলে ন্বগলীর ফৌন্গদাবের 

কধ্য করিতেন, তিনি নবাবের প্রি 

পাত্র ছিলেন। এমামউদ্দীন দেখ। 

আসদ উল্লা __ বাঙ্গালার নবাব 

মুরশিদকুলী খাঁর সময়ে তিনি বিঝুপুরের 

জমিদার ছিলেন। এই পর্ব ন প্রিয় 

নাধু চরিত্র আফগান পর্দার, দল বল 

সহ ঝাড় খণ্ডের হরস্ত পার্বত্য অধিবাদী- 

দের আক্রমণ হইতে পশ্চিম বঙ্গবানী- 

দিগকে রক্ষা করিতেন! তিনি তাহার 

আয়ের অগ্ধাংশ ধার্মিক, সাধু, শান্ত্রবিদ্ 

পুত, দরিদ্র ও অভাবগ্রন্তদের ভরণ- 

পোঁষণার্থ ব্যর করিতেন | সেজন্ত 

বাঙ্গালার নবাবও তাহার উপর কোন 

অত্যাচার করিতেন ন1। 

আসদ উল্লা আসদ ইয়ার খা 
নবাব_তাহার কবিজন সুলভ নাম 

ইন্পান | সমাট মোহাম্মদ শাহের 
রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন। 

১৭৪৬ খ্রীঃ অবে (হিঃ ১১৫৮) তীহার 

নৃত্য হয়। 

আসদ খঃ নবাব -- তাহার উপাধি 
আফ উদ্দোল! এবং জুমলত-উল-মুলক। 
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ছিলেন ৷ তাহার পিতা পারশ্রের 
বাট শাহ আববাসের অত্যাচারের 
ভয়ে হিনুস্থানে পলায়ন করেন। সম্রাট 
জাহাঙ্গীর তাহাকে জুলফিকর খা 
উপাধি দিয় সুরঞজাহানের কোন আত্মীয় 
কন্তার সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন। 
তাহার পুত্র আদদ খা ( পূর্ধ নাম 
ইব্রাহিম) হ্বরজাহানের ভ্রাতা আসফ 
খার কন্ঠাকে বিবাহ করেন। প্রথমে 
তিনি সহকারী রাজন্ব সচীব ও পরে 
রুমে ক্রমে মন্ত্রী হদ। তীহার পুত্র 
ম্মাইল প্রধান রাজন্ব সচীবের পদে 
নযুক্ত হন এবং আমিরুল উমরা! 
ইল ফিকার, থা উপাধী প্রাপ্ত হন 

সম্রাট ফিরোক শিয়ার কোন কারণে 
দ্ধ হইয়! তাহার পুত্রকে নিুররূপে 
নিহত ও সম্পত্তি বাজেপ্নাপ্ত করেন 
তিনি সামান্ধ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া 
শির্জনে বাকী জীবন যাপন করেন 
৯৭১৭ শ্রী; অন্দে (হিঃ ১১২৯) তাহার 
মৃত্যু হয়। ্ 
আসদ খ। -- মহারাধ্পতি শ 
রাজত্বকালে, আহাম্মদ থাকে 
াক্ষিণাত্য জয় করিবারজন্ত ছয় হাজার 
মশ্বারোহী সৈন্সহ সম্রাট আওরঙ্গজীব 
পাঠাইয়| ছিলেন । তিনি মসলি- 
ত্তন হইতে গণার নদীর তীর পর্যযস্ত 
মধিকার করিতে সঙ্করন করিলেন। তিনি 
তক কৃতকার্য হন। ব্াঙ্জারামের 
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তিনি বিখ্যাত তুর্কি বংশীয় সন্্ান্ত লোক রাজত্ব কালে, আদ খ। আর :থকবার, 
দাক্ষিণাত্যে গমন 'করেন। কামবক 
তখন বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিতে 
ছিলেন | তাহার আগমনেই তাহ! 
রহিত হয়। প্রধান মন্ত্রী আসদ খ 
সম্রাটকে রাজারামের সহিত সন্ধি 
করিয়৷ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে 
অন্থরোধ করেন । কিন্ত তাহার 
অগ্গরোধ অরণ্যরোদনে পরিণত হইল । 
আওরঞ্জজীবের মৃত্যুর পরে বাহাদুর 
শাহ সম্রাট হন। তাহার মৃত্যুর পর 
জাহান্দর শাহ দিলীর সম্রাট হন। 
অত্যন্নকাল রাজত্বের পর ফরুকশিয়ার 
সম্রাটহন। আসদখণর পুত্র জুলফিকর 
থ। জাহান্বরের পক্ষে ছিলেন বলিয়। 
নিহত হন। আদদ খা] জহন্দর শাহকে 
ধরাইয়াদিয়। নিজ প্রাণ রগ করেন। 
আসদজ্জমান খা! _ বীরভুমরাঁজ 
বদীরজ্জমানের পুত্র । বগীর হাঙ্গামার 
কালে অত্যাচার দমনার্থ তিনি ভাতা 
আলী নকীর সঙ্গে কিছুকাল হেতমপুর 
তুর্গে অবস্থান করিয়াছিলেন । ছুর্ণের 
সন্নিকটে আনদগঞ্জ নামক পল্লী 
তৎকালে তাহার নামে প্রতিষঠিত হয়। 
শোন। যায়, তিন পল্লী স্থাপন মানসে 
্বর্ণকাঁর, কর্মকার, কুস্তকার, সদেগাপ, 
ময়রা, মুদী, শুত্রধরঃ তত্তবাগ্, ঘীবর 
প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী আনাইয়া- 
ছিলেন। ধর্মের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট 
হওয়ায়, তিনি বিষয়কন্ধে বীতরাগ 



জাসফ উদ্দৌলা 

হইলেন । পিত। বদীয়জ্জমান পর্থ 

পুক্র আসদজ্জমানকে ১৭৫২ খুং অবে 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়েই 
নবাব মীরকাশিমের সহিত বীরভূম 

রাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়| অন্টান্তি 

জমিদারের স্তায় মীরকাশিম নীরভূম- 

রাজকে বদ্ধিতহারে কর দাখিল করার 

আদেশ প্রদান করিলে, বীরভূমরাজ 

করদানে শ্বীকৃত না হওয়ায়, এই সংঘর্ষ 

ঘটে । ন্বয়ং আঁসদজ্জমান এই সুদ্ধ 

পরিচালন! করিয়৷ নবাব সৈন্চের ছুর্দিএ। 

ঘটান, এমন সময় “মীরকাঁশিমের 

অনুরোধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেরিত 

মেজর হোয়াইট সটৈন্থে অভি তভাঁবে 
পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়।, 

আসদজ্জমানকে পরাজিত করিলেন। 

পরাজিত হইয়াও তিনি নিশ্চেষ্ট থাকেন 

নাই। তিনি মহারাষ্্রী সেনাপতি 

শিওভট্ুকে মাহ্বান করিরা সেনাপতি 

নুরাজবেগের অধীনে সৈম্ত প্রেরণ 

করিলেন । ১৭১৩ খৃষ্টাকে ২৫শে 

সেপ্টঞ্ধর সিউড়ীর নিকট করিধার 

প্রান্তরে উভয় পক্ষের ঘোর সংঘর্ষে 

হ্বজাবেগ পরাজিত € তাড়িতহইলেন ! 

রাজা আসদজ্জমান খ। এই সময় 

হেতমপুর ছর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। 

নবাবটৈষ্ঠ কর্তৃক গুপ্তভাবে আক্রান্ত 

হইয়|, তিনি প্রতিরোধ করিতে উদ্যত 

হছলেন। ঠাহার দুই হিন্দু গেলাপতি 

বার বিক্রমে যুদ্ধ করিয়। নিহত হইলেন। 

জীবনীকোৰ ২৭৪ 

অপর দেনাপতি কনর খার বীরত্বে 

নবান সৈন্য বিধ্বস্ত হইতে লাগিলেন। 

আসদজ্জমানও হস্তীপৃষ্টে আরোহণ 

করিয়। সমরে প্রবুন্ত হইলেন। র্লাজ- 

দর্শনে সৈন্গণ মহোৎসাছে যুদ্ধ করিতে 

লাগিল। কথিত আছে সীওতাল 

পরগণার ধোঁপা বংশীয় এক বাক্তি 

আসদজ্জমান পার দেওয়ান ছিল । 

সে বিপক্ষের নিকট উৎকোচ গ্রহণ 

করিয়াছিল এবং তাহারই চক্রান্তে এই 

মুদ্ধে আগদজ্জমান খার পরাজয় ঘটে 

ও তাহার রাজ্য নাশ হর । দেওয়ান 

কৌশলপুব্বক আসদঞ্জমানকে বিপক্গ 

সৈন্তের সম্মুখীন করাইল। বিপক্গ- 

দলের গোলা হৃন্তার কপোলদেশে 

আঘাত করায়, হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া ভীষণ 

বেগে ধাবিত হইয়া, জঙ্গলে প্রবেশ করে। 

রাজাকে পঞারনপর দেখরা সৈশ্ুগণ 

ছত্রভঙ্গ হই গেল, সেনাপতি কন্দর 

খা আর তাহাদিগকে স্থির রাখিতে 

পার্িলেন শা। এই সমগ্নধ হইতে 

আপদজ্জমান স্বরাজ্ো বঞ্চিত হইলেন। 

আঙসফ উদ্দৌল! নবাব _- ১৭৭৫ 
গু অবের জান্রয়াণপী মাসে (ছিঃ 

১১৮৮ জেলকদ) তাহার পিতা অযোধ্যার 

নবাখ সুজাউদ্দোণার মৃত্যুর পরে, তিনি, 

|সংহামনে আরোহণ করেন। তিনি 

ফয়জাবাদ হইতে লক্ষৌনগরে 

রাঞ্জধানী স্থানান্তরিত করেন । ১৭৯৭ 

থু১ অবের ২১শে সেপ্টেখুর গুজ্বার 
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(হিঃ ১২১২. প্রথম রবির ২৮শে) 

তিনি পরলে!ক গমন করিলে, তাহারই 

স্থাপিত ইমামবারাতে তাহাকে সমাহিত 

কর! হয়। তাহার মৃত্যুর পরে তদীয় 

পোষ্যপুত্র উত্জির আপি খঁ। সিংহাসনে 

আরোহণ করেন, কিন্তু সেই সময়ের 

ভারতের বড়লাট তাহার ভ্রাতা সাঁদত 

আলিকে দিংহাসন প্রদান করেন। 
আঁনফ উদ্দোল! দূর দেশান্তর হইতে 
নান! জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসানী, 

গথকে সমাদরে স্বীয় রাজ্যে স্থান 

প্রদান করিয়াছিলেন | লক্ষৌদ্ের 

বিখ'ত এ্রশ্ব্ধ্য এই সময়েই পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। নখাঁবের দানণীলতা, 

স্থপ্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, 

'জিনকো নদে মৌল, উসকে। দের 

আনদফউদ্দে।লা” অর্থাৎ ঈশ্বর বাহাকে 

দয়! না করেন, আসফ উদ্দৌল! তাঁহাকে 

দয়) করেন। এই উদার নরপতির 

আশ্রয়ে বাঙ্গীলার৷ নবাব সরকানে 

নান। কার্ধে) নিধুক্ত ছিল। . 

আসফ খঁ। (১) _- অন্ত নাম আবছুল 
মাজদ। দিলীর সম্রাট আকবর শাহের 

সেনাপতি আনফ থ। ১৫১৫ খুঃ 

অন্দে (হিঃ ৯৭৩) নম্মুদা তারবর্তী 

বুন্দেলখণ্ডের প্রান্তস্থিত নগরকোট 

নামক স্থান অধিকার করেন। এ 

প্রদেশের রাণী হুর্গাবতী অশেষ বীরত্ব 

প্রদর্শন করিয়। অবশেষে অনলে জীবন 

বিসর্জন করেন। আসফ খা নগর 

ভারতীক্-এভিহানিক আজ খা 

লুণ্ঠন করিয়! প্রচুর ধন রত্ব লাভ করেন 
এবং স্বয়ং তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ 

করেন। পরে ইহা প্রকাশ হইয়া 

পড়িলে বিদ্রোহী হন, কিন্তু পরে বশ্যতা 

স্বীকার করিলে সমাট আকবর 

তাহাকে ক্ষমা! করিয়।, চিতোর জায়গীর 

স্বরূপ প্রদান করেন । 

আসক খু! (১) __ খেরাজ ঘিয়াদ 
উদ্দিন আলি কৈবানীর উপাধি। 

তাহার পিতার নাম আক! মুল্লান্দ । 

তিনি সআট আকবরের রাঁজন্বসচীব 
[ছলেন। ১৫৭৩ খুঃ অবে (হিঃ ৯৮১) 

গুজরাটের যুদ্ধে দিশেষ কৃতিত্ব 
দেখাইলে, সম্রাট তাহাকে আব্বান খ। 

উপাধী প্রদান করেন। ১৫৮১ খ্রীঃ 

অব্ষে (হিঃ ৯৮৯) তীঁহার মৃত্যু হয়। 

আসফ খাঁ (2)-_ সাধারণতঃ মীরজ। 

ফরবেগ নামেই তিনি খ্যাত । মীর্জা 
বপিরজ্জমানের পুত্র 1! আকামুলা। 

কজাবিনীর পৌত্র। যৌবনের প্রারস্তে 

১৫৭৭ খ্রীঃ অন্দে (হিঃ ৯৮৫) তিনি 

ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহার 

পিতৃবা মীরজা ঘিয়াম উদ্দিনের 

( দ্বিতীয় আমফ খা) অনুরোধে তিনি 

সম্রঃট আকবরের রাঁজসভায় সাদরে 

গৃহীত হন। ১৫৮১ তীঃ অব্ধে (ছিঃ 
৯৮৯ )তাহার পিতৃব্য দ্বিতীয় আসফ 

থার মৃত্যুর পরেও তিনি উক্ত আসফ খা 

উপাধি ও রাজস্ব সচীবের পদ প্রাণ্ত 

হুন। তিন একজন কবি ছিলেন। 



আসফ খ 

প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক গ্রন্থ তৌয়ারিথ 

আঁলফির শেষ অংশ তীাহাঁরই রচিত। 

তিনি ১৫৯৮ শ্রীঃ অবে (হিঃ ১৯০৭) 

গ্রধান মন্ত্রীর পদে নিযু্ত হন। ১৬১২ 

খ্রট অবে (হিঃ ১০২১) তাহার মৃত্যু 

হয়। জাফর নাঁমে তীহীর একটা 

পুত্র কবিত্বে বিশেষ প্রপিদ্ধি লাঁড 

করেন। 

আসফ খা (8) _ আবুল হাসনের 

উপাঁধি । এতদ্যতীত তাহার অন্ভান্থ 

আরও অনেক উপাধি ছিল । তিনি 

স্থুবিখাঁত মন্ত্রী ইতিমদ উল্লার পুত্র ও 

নুরজাহান বেগমের ভ্রাতা । ১২২১ বাঃ 

অন্দেহিঃ ১০৩০) তাহার পিতার মৃত্যুর 

পরে সমাট জাহাঙ্গীর তাহাকে মন্ত্রী 

পদে নিযুক্ত করেন। তীহারই কন্ধ। 

আরজমন্দবান্ু বেগম (অন্ত লাম 

মমতাজ মনল) সমীট শা-জাহাঁনের 

পত্রী ছিলেন । ১৬৪১ খ্রীঃ অবের 

১০ই নভেম্বর (ভি) ১০৫১ ১৭ই 

সাবান) প্রায় ৭১ বংসর বয়পে 

লাহোর নগরে তাহার মৃত্যু হয়। 

লাহোর নগরের নিকটস্থ রাবী নদীর 

অপর পারে তাঁহাকে মমাহিত করা 

হয় । এই কন্। ছাড় তীহার শায়েস্ত। 

খা, মীর্জা মশিহ, মীরজ। হোশেন ও 

শাহ নওয়াজ খা নামে আরও চারি 

পুত্র ছিল। তন্মধ্যে শাহ নওয়াজ বিশেষ 

বিখ্যাত ছিল্সেন। নীরজ। মশিহ কাশ্মীরে 

জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন 
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আসফ খ। (৫) -_ তিনি দিল্লীর সম্রাট 

আলাউদ্দিন খিলিজির ভ্রাতা, ছিলেন। 

তাঁহার আসল নাম আঁলমাঁদ বেগ 

ছিল। সম্রাট তীহীকে আসফ খ! উপাধি 

প্রদানপুর্ববক গুজরাট প্রদেশ জয় করিতে 

প্রেরণ করেন। তিনি গুজরাটের 

রাঁজা কারণ রায়কে পরাস্ত করি, 

তাহার স্ত্রী কমলাদেবী ও কন্ঠ! 

দেবলাঁদেবীকে বন্দী করিয়। দিল্লীতে 

আনয়ন করেন। 

আসফ মামুদ মণডল__আসফন্থুরি 

একদিলশার পুঁথির রচয়িতা। রচন! 

ফানী মিশ্রিত। কবির বাসস্থান 

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে 

১২৪১ সালে ১৩ই আশ্বিন, বুধবার 

এই গ্রন্থের রচন। শেষ করেন। 

আসমত উল্লা খোন্দকার--তীহার 

জন্মস্থান বগুড়। জিল।। ১৩০০ সালে 

তীহার রচিত “ফতেমার জহুর! নামা? 

প্রকাশিত হয়। 

আসমত উল্লা। মুল্পা__শাহরাণ পুরে 

তাহার নিনাম ছিল। “হুরা খুলালত 

উল হিদার নামক গ্রন্থ তীহারই 

বুচিত | ১৬২৬ থীঃ অবে (হিঃ ১৯৩৫) 

তাহার মৃত্যু হয়। 

আসমান তারা--বাঙলীর নবাব 

নশরং শাহের কন্তা আদ্মান তারাকে 

বিবাহ করিয়। রাজ! গণেশের পুত্র 

যছু নীরারণ খা, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন 
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তাহার ন।ম জ্ঞালাল উদ্দিন ( ধর্মধবজ ) 

হইয়াছিল। আসমান তারার গর্ভে 

যছুর আহাম্মদ শাহ নামে এক পুত্র 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বদর মৃত্যুর 

পরে তিনিই বাঙ্গালার নব।ব হইর] 

ছিলেন। জালাল উদ্দীন দেখ। 

আসা মধ্যভারতবর্ষের নিকটবর্তী 

খাঁন্দেশ জেলার আমীরগড়ের আহীর 
রাঁজ। বলিয়া তিনি পরিচিত । এক 

সময়ে অরাজকতা ও দ্রভিক্ষ হেতু 

থানেশের বড়ই ছুরবস্থা ঘটে। এই 

আসীরগড়ের নিকটস্থ দেশ ভিন্ন সর্বত্র 

দুর্দশার সীমা ছিল না। আহীর রাজা 

আস! সাহায্য দানে ক্ষুধাতুরের প্রাণ 

রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আলীরগড় 

ুরগপ্রাঁচীর নিম্মীণে বহু লোক নিধুক্ত 
করিয়া, তাহাদের জীবন রক্ষা! করিয়া- 

ছিলেন। কি করিয়া রাজার মৃত্যু 

ঘটে এবং রাজ্য পরহস্তগত হয়, তাহার 

কাহিনী হৃদয়বিদারক । 

অব্দ পিতার মৃত্যু ঘটিলে পুত্র মাঁণিক 
নাসির খান্দেশ প্রদেশের 'রাজা হন 

এবং অতাল্পকাঁল মধ্যেই অতিশয় 

বিশ্বাসঘাতকতার সহিত আপিরগড়ের 

ছর্গ অধিকার করেন। নাসির, রাজা 

আপাকে এক পত্র লেখেন যে, “বাগলান, 

অন্তর ও কেরলার' প্রদেশের রাজ 

আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত 

হইয়াছে । আমার নিজের লালিঙ্গের 
দুর্গের অবস্থা ভাল নয়, এই সময়ে 

১৩৯৯ খী2 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক আসমা 

আমার পরিবারবর্থকে যদি নিজ ছূর্গে 
ভিতরে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে 
চির বাধিত থাঁকিব। শরণাগত- 

জনকে আশ্রযদান ও অতিথিসেবা 
ভারতীয়ের প্রাটান ধন্ম। পার্খস্থ 

ছেদক প্রতি ছেগ্য তরুবর ছায়াদানে 

কাতর হয় না, সেইরূপ শত্রু অতিথিরও 

সেবা কর! উচিত, হিন্দু শান্ত্রকারের 

এই উপদেশ আছে। আসা শাস্ত্ানুসারে 

মালিক নাসিরের পরিবারবর্গকে ছুর্গে 

স্থান দিতে সম্মত হইলেন। তাহার মনে 

ক্ষণকালের জন্তও সন্দেহ আসে নাই 

যে, মালিক লাসির দ্বারা তিনি 

প্রভাবিত হইবেন। মালিক লাসির 

দুইশত পালকী দ্বারবন্ধ করিয়া 

পাঠীইলে, ছুর্গদ্বার উন্মস্ত হইল। 
পালকীর ভিতর হইতে নাসির 

পরিবারবর্গের পরিবর্তে অস্ত্রশস্ত্র 

স্থসজ্জিত মুসলমান সৈম্তদল বাহির 

হইয়াই, অতকিত ভাবে দুর্স্থিত সম্পূর্ণ 

অপ্রস্তুত হিন্দু সৈম্দিগকে আক্রমণ 
করিরা পরাজিত করিল। তাহাদের 

হস্তে রাজ 'সাসারও মৃত্যু ঘটিল। 
মালিক নাসীর আমীরগড় ছুর্গের প্রভু 

হইলেন এবং রাজা আসার সমস্ত রাজ্য 

দখল কারিয়া আসীরগড় ছৃর্গকে 

নিজ রাজধানীতে পরিণত করিলেন । 

তাহার পিতার গুরু শেখ জৈন্ুদ্দীন 

আনীরগড় দুর্ম তাঁহার হস্তগত হইয়াছে 
শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহলাদিত হইয়] 



জাসাদ বেগ 

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আখমন 

করিলেন। 

আসাদবেগ -- ১৬০০ থ্রী অবে 

বিজাপুর পতি ইব্রাহিম আদিলশাহ 

ও দিল্লীর সম্রাট আকবরের মধ্যে 

সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সময়ে ইব্রাহিম 
আদিল শাহের কন্তার সহিত সম্রাট 

অ.কবরের পুত্র রাজকুমার দানিয়ালের 

বিবাহ স্থির হয়। কন্তাকে দিলীতে 

আনয়ন করিবার জন্ত আসাদবেগ 

দিল্লীর সমাটের রাজ্দূতরূপে বিজাপুরে 
গমন করিয়াছিলেন । তিনি বিঙ্গাপুর 

নগরীর এক বিস্কৃত বিবরণ লিখিয়। 

রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থ পাঠ 

করিলে তৎকালীন বিজা পুরের শ্রশ্বর্যের 

বিষয় অবগত হওয়া বায়। 

আসাদ উল্লা খা__বীরভূমের রাজা । 
১৬৯৭ খ্রীঃ অব হইতে ১৭১৮ শ্রী; অব্দ 

পর্যান্ত বীরভূমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 

ছিলেন । 

আসান উল্লা খাজ। নবাব __ ইনি 
টাকার প্রসিদ্ধ দানবীর মুসলমান 

জমিদার আবছুল গণি নবাব বাহাহ্ররের 

পুব্র। ১৮৪৬ শ্রীঃ ২২শে আগষ্ট ইহার 

জদ্গু হয়। হনিও পিতার স্ায় সদ্গুণ 

সম্পন্ন বদান্য নবাব ছিলেন । দান- 

শীলতায় তিনিও বদান্য পিতারই মত 

সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি ঢাক নগরীর 

নেছুতিক আলোর জন্য চারিলক্ষ 

টাকা প্রদান করিয়াছিলেন । অন্যান্য 

জীবনী-কোষ ২৭৮ 

দানও যথেষ্ট ছিল। তিনি পিতার 

স্থৃতি রক্ষার্থ পাচ হাজার টাক আয়ের 

ভূসম্প্তি ট্রাষ্টিগণের হস্তে অর্পণ করিয়া 

গিয়াছেন। তাহার আয় হইতে ঢাক। 

নগরীর দুঃস্থ লোকের সাহাধ্যার্থ ব্যয় 

হইয়া] থাকে । গবর্ণমেন্ট তাহাকে কে, 

সি, এস, আই, উপাধি দিগ্স। সন্মানিত 

করিগ়াছিলেন। তিনি বড়লাঁটের 

ব্যবস্থাপক সভার সদন্তরূপে মনোনীত 

হইয়। কাঁ্্য করিয়াছেন: পারিবারিক 

জীবনে এই সদাঁশস্ন নবাব সুখী ছিলেন 
না। জেষ্পুত্রের অকাল মৃতাুতে ও 
পরী বিযোগে তাহার মনকে শে কাকুল 

করিয়াছিল। তাহাতে তিনি ভগ্ন 

হদর হইয়! মানসিক ক্লেশে দিন পাত 

করিতেছিলেন । ১৯০১ থ্রী; অবের 

১৬ই ডিসেম্বর এই সদাশর নবাব 

দেহত্যাগ করেন। 

আসান উল্ল। খা-_ ইনি নবাব 
মুশখিদকুলি খার আমলে হুগলীর 

ফৌজদার ছিলেন । নবাবের অন্ুমতি- 

ক্রমে ইনি স্ব্ধপপুরের দুরন্ত জমিদার 

স্থজাত খা ও নিজাবৎ খাকে ধৃত 

করিরা মুরশিদাবাঁদে প্রেরণ করেন। 

নবাব তাহাদিগকে চিরকারাবান দণ্ডে 

দণ্ডিত ও জমিদারী বাজেয়াপ্ত করেন। 

তাভারা বিদ্রোহের সুচনা করিয়! 

পার্খবন্তী স্থান এবং নবান সরকারের 

চালানী যাঁট হাজার টাক। নুন করিয়া 

[ছপেন। 
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আদালত খামির আবুল হাদির 

উপাধি। হার পিতার নাম 

মীর মিরাণ ইজদি । তিনি সম্রাট 
শা-জাহানের সময়ের একজন সম্ত্ৰাস্ত 

লোক । ১৬৪৭ খ্রীঃ অন্দে (হিঃ ১০৫৭) 

তাহার মৃত্যু হয়। 

আসালত খ_-মীরজ। মোহাম্মদের 

উপাধি । তিনি মশহদ নামক স্থানের 

মীরঞ্জ। বদিয়ার পুত্র । ১৬৪৫ খ্রীঃ অবে 

( হিঃ ১০৫৫ ) তিনি হিন্দুস্থানে আসেন, 

সআাট আওরদঙগগজীব তাহাকে ৫ হাঁজার' 

দৈস্তের অধিনারকত্বে নিষুত্ত করেন । 
১৬৬১২ শ্ীঃ অবেে (হিঃ ১০৭৫ তাহার 

মৃত্যু হয়। 

আঁমিক - মাহদি আলি খার কবিজন 

সুলভ নাম | তিনি নণাণ আণি 

মঙ্গান খার পৌত্র। তিন ফাশ্খা ও 

উদ্ব,ত্ে অনেকগুণপি কিতা গ্রন্থ 

লিখিয়াছেন। 

আমির-_-আগ্রানগরের সৈয়দ গুলজার 
আলির কবিজন সুলভ নাম। তাহার 

পিতার নাম শাজির। উর্দুতে এক- 

খাঁন! কবিতা গ্রন্থ লিখিয়াছেন ৷ ১৮৮০ 

ঘীঃ অবেও তিনি জীবিত ছিলেন । 

আঙির উদ্দিন, মৌলবী-তাহার 
জন্ম স্থান ২৪পরগণার অন্তগত ধান 

খোলা মোহনপুর । তিনি ১২৭২ 

সালে ঝগড়ানামা” নামে একখানা বই 

লিখিয়াছেন। 

আন্থরি-তিনি কপিলের শিষ্ু | 

ভারতীয়-এভিহাসিক জানক 

কপিল আস্ুগ্িকে যে সাংখ্য দর্শন শিক্ষা 

দেন, আস্মরি তাহা স্বীয় শিবু পঞ্চ- 

শিখকে শিক্ষ। দিয়াছিলেন। শত পথ 

ব্রা্মণে আমরা আস্গুরির উল্লেখ পাই। 

বেদের এই ব্রাঙ্ষণ ভাগ শ্বীঃ পুঃ ৬৯০ 

অবের পুর্বে রচিত, সুতরাং আস্ুরি 

ইহার পুরে প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন। 
আমসোর- মোহাম্মদ বক্সের কবিজন 

সলত শাম | অযোধ্যার নবাব সুজ! 

উদ্দোলা৷ ও আসনফ উদ্দোলার সময়ে 
অঘোধ্যার [তিনি প্রাছরভত হন। 
আক্কর খা_তিনি ঢাকার নবাঁব 
পায়েন্ত। খার অন্তম সেনাপতি 

ছিলেন | আধকাংখ সময় 1তাঁন 

ঢাকাতেই অবস্থান করিতেন । 

আসক্করী মীরজ। __ সম্রাট বাবরের 
তৃতার পুত্র । হুমামুন সিংহাসন লাভ 

করির1, সরকার সম্বলপুর প্রদেশ তাহাকে 

জায়গার ন্বপ্ধপ প্রদান করেন। তিনি 

পারস্ত দেশহইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই 

বিদ্রোহী হন। সুতরাং হুমাধুন তাহাকে 

বন্দী করেন। তিনি অবশেষে মক্কা 

যাইতে অনুমতি প্রাপ্ত হন, কিন্তু পথে 

আরবের মরুভূমিতে ১৫৫৪ শ্রী: অব 

( হিঃ ৯৬১ ) পরলোক গমন করেন। 

তাহার একমাত্র কন্ঠ! মশহদ নিবাসী 

ইউনুফ খার সঙ্গে বিবাহিতা হন। 
আত্ফ -- মাজন্বরাপের মীরজ। 

মোহাম্মদ সৈয়দের কবিজন সুলভ নাম, 

মোলা মোহাম্মদ কালার, পুত্র । তিনি 
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হিন্ুস্কানে আগমন করিয়া সআট | 

আওরঙ্গজীবের কন্তা জেবুন্নিস1 বেগমের 

শিক্ষক নিযুক্ত হন। মুঙ্গের নগরে 

তাহার মৃত্যু হর়। তিনি একজন 

কফবি। তীহার রচিত অনেক গ্রন্থ 

আছে। 

আজফ খ! (১1 __ মীর্জা মোহাম্মদ 

আশ্রফের উপাধি। তিনি ইস্লাম খা 

মাহশাঁদর পুত্র | তিনি সম্রাট শা- 

জাহাঁনের সময়ে ১৫০* হাজার সৈনের 

অধিনায়ক ছিলেন ও ইতমদ খা 

উপাধি প্রাপ্তহন। সম্রাট আওরঙ্গজীবের 

সময়ে, তিনি তিন হাজার সৈশ্ঠের 

অধিনায়কত্ব ও আত্্ফ খ'! উপাধি 

প্রাপ্ত হন । ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই 

সেপ্টেম্বর (হিঃ ১০৯৭, ৯ই জেলকদ ) 

বিঞ্াপুর জয়ের পাঁচ দিন পরে, তাহার 

মৃত্যু হন্ন। 

আঁজঅফ খঁ। (২)--তীাহার প্রকৃত নাম 

মোহাম্মদ আসগর । মশাহদ নামক 

স্থানের একজন সৈয়দ । তিনি সম্রাট 

আকবরের প্রধান সচীব ছিলেন । 

তাঁহার হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিল এবং 

তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। 

তিনি মুনিম খ1 খান থানানের সঙ্গে 

বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৫৭৫ 

রী; অবে (হিঃ ৯৮৩) লক্ষণাবততী 

নগরে তাহীর মৃত্যু হয়। 

আহ্ুব মল্প--তিনি কল্যাণের চালুক্য 

বংশীয় অন্ততমূ নরপতি ছিলেন | 

জীবনী-কোষ ২৮০ 

তাহার পুত্র বিক্রমাদিত্য অতিশয় পরা- 

ক্রাস্ত নরপতি ছিলেন। বিক্রমাঁদিত্য 

গোঁড়পতি তৃতীয় বিগ্রহ পাঁলের রাজত্ব 
কালে গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়া- 

ছিলেন। 

আহশান উল্লা! খ। (হাকিম)__ তান 
দিল্লীর একজন বিখ্যাত হাকিম ছিলেন। 
১৮৭৩ খ্রীঃ অবে দিল্লীতেই তাহার 

মৃত্যু হয়। 
আহাম্মদ-তিনি একজন বিখ্যাত 

মৌলবী ছিলেন। সিন্ধুদেশে তাহার 

পৈত্রিক নিবাস ছিল। সমাট আকবরের 

যশের কথা অবগত হইয়া, তিনি ১৮৫২ 

ত্র; অবে আকবরের সভায় আগমন 

করেন ও সাদরে গৃহীত হন। তিনি 

পূর্বেই *খুলাসাৎ উল হায়াৎ” নামে 
একথানা পুস্তিক1 লিখিয়া ছিলেন। 
আকবর তাহার পাঁগ্ডত্যের পরিচয় 

পাইয়া! তাহাকে 'তারিখি আলফির 

সংকলন করিতে দেন ও তাহার প্রতি 

যথেষ্ঠ সমাদর প্রকাশ করিতে থাকেন। 

ইহাতে কতিপয় নীঢাশয় লোকের 
গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। তাহীর' 

পণ্ডিতের সম্মানে ঈর্যাপরবশ হুইয় 

তাহার প্রাণ সংহারের চেষ্টা করে 

একদিন নিশীথ রাত্রে মীরজা কৃলীদ 
নামক এক দ্ররাঁতআ্া আহাম্মদকে ডাকির়' 

নিয়৷ লাহোরের পথে তাহার প্রাণ বং 

করে । সম্রাট আকবর ইহাতে মর্মাহত 

হয়েন এবং ক্রোধাস্বিত হইয়! মীনবকুল" 
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করেন। 

আহাম্মদ আব্বাসি__তিনি শ্রীহট্রের 
বিখ্যাত দরবেশ শাহ জালাল এমনির 

অগ্ততম অনুগত শিষ্ট ও দরবেশ 

ছিলেন! | 

আহাম্মদ আলী এ _কর্ণালের 
নবাব । ১৮৫৭ শ্রী; অন্দের সিপাহী 

বিদ্রোহের সময়ে তিনি রাজ ভক্তির 

পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, ইংরেজ 

গবর্ণমেণ্ট তাহাকে দশহাজ।র টাকার 

এক খিলাত ও পাঁচ হাজার টাকার 

থাজানা রেহাই দেন। ১৮০৬ খ্রীঃ 
অবে লর্ড লেক কর্ণাল পরগণার কতক 

গুলি গ্রাম, মোহাম্মদী খ।, গয়র।ত 

আলী থ1 এবং ইসাহাক থ1 নামক তিন 

জন সর্দারকে বাধিক পনর হাজার 

টাকা জমায় জায়গীর দেন। কারণ 

তখন এ গ্রাম গুলির বাধিক খাজানা 

চল্লিশ হাজর টাক ছিল। নবাব 

আহাম্মদ আলী খা! এই মোহাম্মদী 

থারই বংশধর। তিনি তখন চবিবশ 

খান! গ্রামের সম্পূর্ণ এবং অন্তান্ত গ্রামের 

এক তৃতীয়াংশের মালিক ছিলেন | 
তিনি বাধিক পাঁচ হাজার টাকা খাজানা 

দিতেন । গবর্ণমেণ্ট এই পাঁচ হাজার 

টাকাই মাপ করিলেন। 

আহাম্মদ আলী খাঁ, সৈয়দ আলী 
জানের _- তিনি বঙগদেশের নবাব 

ভারতীয়-এতিহাসিক 

কলঙ্ক মীরজ৷ কুলীদকে হস্তীপদতলে 
নিক্ষেপ করিয়! হত্যার আদেশ প্রদান ' 

আহাম্মদ আলী 

নাজিম ছিলেন । ১৭২৪ খ্রীঃ অবের 

৩০ শে অক্টোবর তাহার মৃত্যু হয়। 

আহাম্মদ আলী খঁ। নবাব--তিনি 
পাঁঞাবেরঅ স্তর্গত ফরোক নগরের নবাব 

ছিলেন। এই নগরটী ১৭১৩ ্বীঃ অন্দে 

দিলীর সম্রাট ফরোক শিয়ার কর্তৃক 

স্বীয় নামে প্রতিষ্ঠিত হয় 1 এই সময়ে 

দলেল থ। নামক একজন বেলুচী স্দীর 
এই স্থানের ফৌজদার ছিলেন । দলেল 

খ। সাধারণতঃ ফোৌজদার থ' নামে 

খ্যাত ছিলেন৷ মধ্যে একবার জাটের! 

ইহা অধিকার করে, কিন্তু ফৌঙ্গদার 
খাঁর পৌত্র ইহা পুনঃ অধিকার করেন। 
ইহার বংশীয় আহাম্মদ আলী খ'" 

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজদের 

বিরুদ্ধে দীড়াইয়াছিলেন | সেইজন্ত 
তাহার ফানী হয়। তাহার জমিদারী 

তফজুল হোখেন নামক একজনকে 

পুরস্কার স্বরূপ দেওয়। হয় । 

আহাম্মদ আলী খাঁঁ_ রামপুরের 
নবাব । ( ফয়জুল্লা খা! দেখ)। 

আহাম্মদ আলী খোন্দকার-_ 
তাহার জন্ম স্থান ২৪পরগণা । ১২৮৫ 

সালে তাহার রচিত “কালুগাজী ও 

চম্পাবতী” গ্রন্থ প্রকীশিত হয়। 

আহাম্মদ আলী হাসিমী শেখ__ 
অন্ত নাম খারদিম। *মেকজান উল 

গরীব” নামক একখানা জীবনী কোষ 

তিনি লিখিয়া ফৈজাবাদের নবাব সফদর 

জঙ্গের নামে উৎস্র্ন করেন। ১৭৫৪ 



আহাম্মদ ইছ্গার 

ব্ী; অবে (হিঃ ১১৬৭) এই নবাবের 

মৃত্যু হয়। 

আহাম্মদ ইদ্গার-_ ব্গদেশের "শষ 
পাঠান নবাব দাউদ শাহের আদেশে 

তিনি তোয়ারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফ- 

গিনা” নামক ভারতবর্ষের আফগান 

রাজ বংশের ইতিহাস, রচনা করেন । 

আহাম্মদ ইয়ার খ!_তিনি বিরলাস 
নামক তুকী বংশীয় ছিলেন । তাহার 
কবিজন সুলভ নাম “ইনীক্ত।” তাহার 

পিতা আল্ল! ইয়ার খ! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 

লাহোর, তাত ও মুলতানের স্ুবাদার 

ছিলেন। পরে গজনীর ফৌজদার হইয়া 

ছিলেন। আলমগীরের রাজত্বের খেষ 

ভাগে তিনি ও তাহার পিতার শ্কার 

তাত্তার সুবেদার হইন্নাছিলেন। তিনি 

একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। ১৭৩৪ খ্রীঃ 

অবের ২১ শে সেপ্টেম্বর (হিঃ ১১৪৭ 

প্রথম জুমাদ। ২৩ শে) তিনি পরলোক 

গমন করেন । 

আহাম্মদ ইয়ার খ-_বেরিলির 

নবাব। তাহার পিতার লাম নবাব 

জুলফি কর উদ্দৌল! মোহাম্মদ ভুলফিকর 

খ। বাহাদুর দিলোয়ার জঙ্গ । তিনি 

১৮১৫ শ্রী: অব (১২৩০ হিঃ) জীবিত 

ছিলেন । 

আহাম্মদ উল্লা মৌলবী ওরফে 
ডঙ্কাস!--সিপাহী বিদ্রোহের সময় 

ইনি একদল বিদ্রোহী সেনার অধি- 

নার়কত্ধ করিয়াছিলেন । ইনি পথে 

জীবনী কোষ ২৮২ 

বাহির হইলেই একজন দামামা! ডস্কা 

বাজাইতে বাজাইতে অগ্রে চলিত, এই 

জন্ত ইনি ডঙ্কাসা নামে অভিহিত 

হইতেন। 

আহাম্মদ এয়াজ, মালিক খাজা 
জাহান-_দিলীর সআট মোহাম্মদ শ! 
বিন তুঘলকের অধীনে তিনি বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় 'দয়াছিলেন 

খা; অবে (হিঃ ৭৫২) তাত! নগরে 

মোহাম্মদ তুঘলকের মৃত্যু হইলে, তিনি 
তঁহারই কোন পুত্রকে দিল্লার সিংহা- 

ধনে বসাইতে চেষ্ট। করিয়। ছিলেন। 

কিন্তু অবশেঘে তিনি ত্তাহার পিতৃব্য 

পুত্র ফিরোজ মোহাম্মদ শাহের অদান 

হইতে বাধ্য হইয়াছিজেন এবং দিল্লী 
প্রবেশ কালে প্রধান প্রধান লোক 

কর্তৃক নিহত হন 

আহাম্মদ কবির, সৈয়দ একজন 

মুসলমান সাধক | তাহার পিতার 

নাম সৈয়দ জালাল। তাহার ছুই পুত্রও 
তাহারই স্তায় সাধক হইয়াছিলেন । 

তাহাদের নাম সৈয়দ জালালউদ্দিন (অন্ত 

নাম মুকত্ম জাহানিয়ান জাহান গন্ত) 

ও রাজু কর্তাল । মুলতান নগরের 

আচ্ছ! নামক স্থানে সৈরদ আহাম্মদ 

কবিরের সমাধি আছে । 

আহাম্মদ টু জিল্গাপীর-_গ্রসি্ধ 

দরবেশ খঁ। জীহান আলীর সঙ্গে তিনি 

খুলন। জিলায় ধর্ম প্রচারার্থ আগমন 

করিয়াছিলেন । তিনি সাধরাণতঃ 

১৩৫২ 



২৮৩ 

জিন্বাপীর নামে বিখাত ছিলেন । এই 

প্রসিদ্ধ পীরের সমাধি খুলন! জিলার 
বাগের হাটের নিকটবর্তী রণবিজয়পুরে 
আছে। তিনি একৰন প্রসিদ্ধ পীর 

ছিলেন। তথার তাহার নিন্দিত মসজিদ 

ও খনিত দীঘি এখনও তাহার নাম 

বহন করিতেছে । 

আহাম্মদ খা সার সৈয়দ খু! বাহা- 
দুর--১৮১৭ খ্রীঃ অব্ের ১৭ই অক্টোবর 

(৩* শে আখিন ১২১০ বাং) তিনি 

দিল্লী নগরে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 

পূর্ব্ব পুরুষে র1 মধা এপ্িয। হইতে মুঘল 

রাজত্বের সমর ভারতবর্ষে আগমন 

করেন । তাহার! মুঘল দরবারে উচ্চ 

পদে আড় ছিলেন। সালে 

সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিপা কিছু- 
দিনের মধ্যেই তিনি সণজজের পদ 

লাভ করেন । নিপাই বিদ্রোহের সময়ে 

তিনি সরুকার পক্ষের বিশেষ সহায়ত! 

করিয়াছিলেন । গ্ অন্দে 

গাজীপুরে অবস্থান কালে তিনি একটী 

অন্ৃবাদ সভ। স্থাপন করেন এবং বহু 

সৎ গ্রস্থ ইংরেজী হইতে উদ্ধী, ভাবায় 

অনুদিত হর। তৎপরে ইহা আলী- 

গড়ে স্থানাস্তরিত হয় । তিনি একজন 

ধতিহাসিক পণ্ডিত ছিপেন এনং রয়েল 

এপিয়াটিক মোলাইটার সভ্য ছিলেন । 
১৮৭৬ খ্রীঃ অন্দে সরকারী কর্ম হইতে 

অবসর গ্রহণ করিয়া, তিনি আলীগড়ে 

এঙ্গলো ওরিয়েটণ কলেজ হাপন 

৯৮৩৭ 

১৮৬৩৪ 

ভারতীয়-এতিহাজিক জাহাপ্মদ থ। 

করেন। এখন ইহা! মুস্লেম বিশ্ববিগ্তালগ়ে 
পরিণত হইয়াছে । তিনি উত্তর পশ্চিম 

প্রদেশের শাসনকর্তার মন্ত্রী সভার এবং 

বড় লাটের মন্ত্রীসভার সভ্য ছিলেন। 

১৮৮৮ খ্রীঃ অন্দে তিনি কে, সি, এস্ 

আই (0. 0.৪. 1.) উপাধি লাভ 

করেন। তাহার রচিত 201010- 

6108] 1115607 0£ 1)6]11)1. 'একথানা 

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । তিনি ১৮৯৮ খ্রীঃ অবের 

২৭শে মাচ্চ  ১৩ই চৈত্র ১২৯১ সাল) 

পরলোক গমন করেন। 

আহাম্মদ খা! বঙ্গাস--ফরাক্কাবাদের 

নবাব মহম্মদ খা বঙ্গাসের দ্বিতীয় পুত্র। 

আহাম্মদ খার ভাই কায়েম জঙ্গের 

মৃত্যুর পর তাহার উজির সফদরজঙ 
রাজ্য অধিকার করেন। আহাম্মদ খঁ। 

আফগান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সফদর 

জঙ্গের সেনাপাত রাজ! নেওয়ালরারকে 

পরাস্ত ও নিহত করিয়! পুনর্বার রাজ্য 

অধিকার করেন। এই ঘটন। ১৭৫০ 

ঘীঃ অবের ২র1 আগষ্ট শুক্রবার (হিঃ 

১১৬২১ ১০ই রমজান) সংঘটিত হয়। 

প্রায় দ্বাবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিয়া 

১৭৭১ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে (হিঃ 

১৮৫ ) তিনি পরলোক গমন করেন। 

তৎপরে তাহা পুত্র দিলার হিন্মত খ। 

দিলীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট 

হইতে মজাঃফর জঙ্গ উপাধি গ্রহণপূর্ববক 

সিংহাসনে আরোহণ কঙেন। 

আহাম্মদ খু! মেওয়]তি-_-তিনি সৈরদ 
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আহাম্মদ খঁ 

বংশের রাজত্বকালে দিল্লীর সাম্রাজ্যের 

অধিকাংশ অধিকার করেন। অবশেষে 

লোদী বংশীয় বহলুল লোদীর নিকট 

তিনি বন্তুতা স্বীকার করেন। 

আহাম্মদ খা, সৈয়দ -- তরফের 
৯আনীর জমিদার আদম খাঁর পুত্র 

আহাম্মদ খ! অতিশয় বিলাসী ও অলস 

প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি কতা 

ও হেদায়েত উল্লা নামে দুই পুত্র রাখিয়া 

পরলোক গমন করেন। ফতা অতিশয় 

মন! প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি 

বৈমাত্রে ভ্রাতা হেদায়েত উল্লাকে 

ব্ঞ্চন। করিয়া সম্পত্তির অনেক অংশ 

গ্রহণ করেন | তদবধি হেদায়েত 

উল্লার বংশধরের|! “তরফদার এই 

উপনামে খ্যাত হন। 

আহাম্মদ খাতু শেক- অন্ত লাম 

ওয়াজউদ্দিন আহাম্মদ মগরিবি ! 

ইহার পিতার ন।ম একতিয়ার উদ্দিন। 

দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শ৷ তৃঘলকের 

সম্পফিত তৎকালীন একজন মন্্রান্ত 

লোক। পিতার মৃত্যুর পরে সমস্ত 

অথ অপব্যয় করিয়া অবশেষে শেখ 

বাবা ইসাঁক মগগিবির শিষ্য গ্রহণ 

করেন এবং ধার্মিক বলিয়া পরিচিত 

হন। তিনি গুজরাঁটেই অনেক সময় 

যাঁপন করিতেন। সুলতান মজাঃফর 

গুজরাঁটী তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন। 

সুলতান মোহাম্মদের রাজত্বকালে ১৪৪৬ 

ত্র: অবের ৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার 

জীবনী-কোষ ২৮৪ 

(হিঃ ৮৪৯, ৮ই শওয়াল) ১১১ 

বংসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 

আহম্মদাবাদের নিকটবর্তী সারাঁকিচে 

তাহার সমাধি আছে। নাগোরের 

অন্তর্গত খাতুতে তাহার জন্ম বলিয়া 

তিনি খাতু নামে পরিচিত ছিলেন। 
আহাম্মদ গাজী- একঞ্ন আওলিয়। 

তিনি শ্রীহট্রের তরফ পরগণার ফতেপুর 

গ্রামের ফতেগাঁজী শাহের সঙ্গে বান 

করিতেন। ( ফতেগাজী শাহ দেখ ) 

আহম্মদ চাপ মালিক- দিল্লীর 
খিলজি বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় ফিরোজ 

শাহের অধানে তিনি নায়েব বরবক 

ছিলেন | আলাউদ্দিন দিংহ'সনে 

অরোহণ করিরা তাহাকে অন্ধ করিয়া 

ফেলেন। 

আহাম্মদ জাফর খা, সৈয়দ _ 
তিনি বাঙ্গালার নবাধ আলীব্দী খার 

ভ্রাতা সৈয়দ হাজা আহাম্মদের মধ্যম 

পুর । মহারাট্রা সেনাপতি ভাঁঞ্কর 

পঞ্ডিতের হত্যার তিণি একজন প্রধান 

সহার ছিলেন। (আহাম্মদ সৈয়দ দেখ) 

আহাম্মদ নিজাম শাহ __ দক্ষিণ- 
পথের আহাম্মদনগরের প্রথম রাজ1। ইনি 

১৪৯০ খ্রীঃ অন্দে বাহমনণী রাজবংশের 

সৈম্তগণকে পরাস্ত করিয়া রাজ। 

হন এবং নিজ নামানুমারে ইহার 

নাম আহাম্মদ নগর রাঁখেন। এই 

নগর অল্পদিনের মধ্যেই মিশরের কৈরো! 

এবং আরব দেশের বাগদাদ নগর 
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অপেক্ষা। সমৃদ্ধিশালী হইয়! উঠিয়াছিল। 
১৮ বৎসর রাজত্ব করির়। তিনি, ১৫০৮ 

খ্রীঃ অন্যে লোকান্তর গমন করেন। 

তাহার রাঞ্শাসনের দক্ষতা প্রতি- 

হাসিকগণ একব'ক্যে বর্ণনা করিয়। 

গিয়াছেন। ইহার বংশ নিজামশাহী 
রাজবংশ নামে খ্যাত । 

আহাম্মদ নিজাম শাহ _- ইনি 
নিজামশাহী রাজবংশের প্রথম রাজা। 

বাহমনী রাজবংশ লুপ্ত হইলে দাক্ষিণাত্যে 
চারিটা প্রধান মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 

হয়। তন্মধ্ ত্বাঃ অব 

বাহমনী রাজবংশের সৈম্ভগণকে পরাস্ত 

করিয়া আহাম্মদ শাহ লিক্গ নামে 

১৪৯৪ গ্রাঃ অন্দে সীন৷ নদীর তীরে 

আহম্মদনগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন 

করেন। অগচিরকাল মধ্যেই ইহা 

মিসরের টৈরেো। ও আরন দেশের 

বাগদাদ নগর হইতে অধিকতর 

সমৃদ্ধিশলী হইয়। উঠে | আহাম্মদ 

নিজাম শাহ ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়। 

১৫৮ থ্রীঃ অন্দে পরলোক গমন 

করেন। তাহার রাজা শাসন ক্ষমতার 

কথা এ্রতিহাসিকগণ বিশেষভাবে বর্ণনা 

করিয়াছেন। আহম্মদ নগরে তাহার 

সমাধি একটা দর্শনীয় স্থান। 

আহাম্মদ নিজাম শাহ বাহরি- 
দাক্ষিণাত্যের নিজামশাহী বংশের 

তিনি স্থাপর়িতা | তাহার পিত1 নিজাম 

উলমুলক বাহরি, সুলতান মোহাম্মদ শা 

১৪৯৩ 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক আহাম্মদ নিজাম 

বামনির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি 

তীহার পিতার জায়গীরের নিকটবর্তী 
অনেক স্থান স্বাধিকারতুক্ত করিলেন 

১৪৮১ শ্রী অবের (৮৯১ হিঃ) 

দোবরাজপুরের ছুর্ণ আক্রমণ করেন। 

এই সময়ে তাহার পিতা নিহত হইলে 

তিনি পিতার উপাধি গ্রহণ করেন। 

সুলতান মোহাম্মদ শা বামনী অনেক 

চেষ্টা] করিয়াও তাহাকে পরাস্ত করিতে 

পারেন নাঁই। ১৪৯০ *গ্রাঃ অবের 

ওরা মে (হিঃ ৮৯৫ গর] রজব) 

তাঁবিখে ইউসফ আদিল শাহের 

পরামর্শে তিনি নিজ্ষে স্বাধীন নরপতি 

বলিয়া! ঘোষণ। করেন এবং নিজ নামে 

খোতবা এবং মন্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ 

করেন। ১৪৯৫ শ্বীঃ অবে (হিঃ ৯০ 

তিনি আহাম্মদ নগরের ভিত্তি স্থাপন 

করেন এবং ছুই বৎসরে ইহার কার্য 

শেষ হয়। তিনিও নিজামশাহী বংশের 

প্রথম সম্রাট | ১৫০৮ খ্রীঃ অব্ে (হিঃ 

৯১৪ ) তাহার মৃত্য হইলে তৎপুত্র 
প্রথম বুরহান নিজামশাহ পিংহাসনে 

আরোহণ করেন । নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ 

নিঞ্জামশাহী বংশের সম্রাট ছিলেন,__ 

১। আহম্মদ নিজাম শাহ (প্রথম ) 

১৪০৯ শ্রী:--১৫০৮। 

২। বুরহান নিজাম শাহ (প্রথম) 
১৫০৮ খ্রীঃ--১৫৫৩ 

৩। হুশেন নিজাম শাহ--১৫৫৩ খ্রীঃ 

১৫৩৫ 



আহাম্মদ নিয়াল 

মূর্তভজ! নিজাম শাহ--১৫৬৫ খ্রীঃ 

--১৫৮৮ 

মিরণ হছোশেন নিজাম শাহ-__ 

১৫৮৮ গ্লীঃ 

ইম্মাইল নিজাম শাহ-_-১৫৮৯ খ্রীঃ 

বুরহান নিজাম শাহ ( দ্বিতীয় ) 

ইব্রাহিম নিজীম শাহ--১৫৯৪ হ্রীঃ 

আহম্মদ নিজাম শাহ (দ্বিতীয় ) 

( শাহ তাহিরের পুত্র ) ১৫৯৪ 

১০।| বাহাছুর নিজাম শাহ__ ১৫৯৫ 

১১। মুর্তজ নিজাম শাহ দ্বিতীয়) 

১৫৯৮ খ্রীঃ 

১৬০৭ শ্রী; অন্দে এই বংশ মালিক 

অন্বরের শাঁনাধীন হয় । 

আহাম্মদ নিয়াল তিগীন - ইনি 
লাহোরের শাপনকর্। ছিলেন । ১০৩৩ 

্বীষ্টাবন্দে মুসলমান লঙ্কর লইগা, তিনি 
কাণী লুট করেন। প্রাতঃকাঁলে 

পৌছিয়া মধ্যাহ্নের পরেই বিপদাশস্কা 

দেখিয়। লুটতরাজ করিয়া! চলিয়। যান। 
কাপড়ের বাজার আতর গোলাপের 

বাজার ও মণিমুক্তার বাজার লুণ্ঠিত 

হইয়াছিল। এই অত্যন্প সময়ের 

মধ্যেই আশাতিরিক্ত সোনা, রূপা, 

আতর ও মণিমুক্তা পাওয়। গিয়াছিল। 

আহাম্মদ্দ বিন মোহান্মদ-__ ঠিনি 
“গলগাফরি কাঁজবিনী হাবী” গ্রন্থের 

রচয়িতা আবছুল গফফরের বংশধর 

এবং তিনি কাজি ছিলেন। [তনি 

“তোয়ারিখ-ই-থোক্তসির' নামক গ্রন্থ 

৪ | 

৫ | 

ঙ। 

ণ | 

| 

৯ | 
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রচনা! করেন। ইহ! আদমের সময় 

হইতে ১৫২৫ শ্রী; পর্যন্ত পারশ্তের 

সহিত মাহম্ুর রাজত্বকাঁল পর্যান্ত 

সমর়ের এমিরার সংক্ষিপ্ত ইতিহাল। 

এই গ্রন্থে স্পেনের মুনলমান রাজাদের 

নামও আছে। এই গ্রন্থ পারশ্ের 

অধিপতি শাহ তমাপ্মের নামে উৎসর্গ 
করা হইয়ছিল। তিনি কল্ম পরিভাগ 

করিয়। হিন্দুস্থান ভ্রমণান্তে মক। গমনের 

অভিলাষে সিদ্ধ দেশের অন্তর্গত দেবল 

নগরে উপস্থিত হন। এবং এই 

বন্দরেই ১৫১৭ খ্রীঃ অবে (হিঃ ৯৭৫ ) 

তিনি জীবন লীল সাঙ্গ করেন। 

আহাম্মদবেগ -তিনি বাঙ্গালার 

শাসনকর্ত। ইব্রাহিম থার জোয্ঠ পুত্র। 

ইব্রাহিম খঁ। তাহাকে উড়িষ্তার শাসন 

কর্তার পদে নিদুক্ত করেন । সমাট 

জাহাঙ্গারের পুক্র খুরম্ (পরে শা-জাহান। 

এক বার স্বার পিতার বিরুদ্ধেই অস্ত্ 

ধারণ করিমাছিলেন। জাহাঙ্গীরের 
সৈন্ত তাহাকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে 

বিতাড়িত করে। তিনি কিছুদিন 

দান্সিণ[ত্যে থাকির। উঁড়ষ্যা আক্রমণ 

করেন। উড়িষ্যার শাসনকর্তা আহাম্মদ 

বেগ হঠাৎ খুরম্ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়! 

পলায়ন ক্িতে বাধ্য হন এবং ঢাকায় 

আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে খুরম্ 

তেড়িয়াগড়িয়ার যুদ্ধে নবাব ইব্রাহিম 
থাকে নিহত করিয়া, বাঙ্গালা অধিকার 

করেন। পরে ঢাকা অভিমুখে গন 
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করেন। আহাম্দদ বেগ তাহ্ণকে 
সাদরে অভ্যর্থন। করেন। 

আহাম্মদ বেগ কাবুলী- প্রথমে 
তিনি মতত্রট আক্বরের ভ্রাতা মোহাম্মদ 

হাকিমের অধীনে কাবুলে কর্ম 
করিয়াছিলেন। পরে সম্রাট আকবর 
ও জাহাঙ্গীরের . অধীনেও ছিলেন। 

কিছু সময় তিনি কাশ্মীরের শাসনকন্তাও 
ছিলেন। ১১১৪ শ্রী; তিনি পরলোক 

গমন করেন। 

আহাম্মদ বেগ খ-হুরজাহানের 
দ্বাতা মোহাম্মদ সরিফের অন্তম পুত্র 
বঙ্গদেশে জাহাঙ্গীরের অধীনে ছিলেন! 
রাজকুমার খুরম্ ( পরে শা-জাহান) 

বিদ্রোহী হইলে তিনি তাহ!কে সাহায্য 
করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলন্বরূপ 

খুরম্ পিংহাসনে আরোহণ করিলে 
তিনি তাত্ত।, শিবিস্থান ও মুলতানের 

শাসনকর্তা হুইগ্ভাছিলেন। তিনি 
অযোধ্য। প্রদেশ জায়গীর পাইয়াছিলেন 

এবং মেই স্থানেই তাহার মৃত্যু হয়। 
আহাম্মদ বেগ খ। মির্জ| __ তিনি 
বাঙ্গালার স্থবাদার ইব্রাহিম খ! 
ফতেজগ্গ বাহাহুরের ভ্রাতুষ্পু্ । তিনি 
১১২৪ খ্রীঃ অব্দে উড়িম্তার সুবেদার 

নিধুক্ত হন। তিনি খুর্দার রাজ। 
নরসিংহদেবকে আক্রমণ করেন। 

কিন্তু এই দময্নে দিল্লীর সম্রাটের 
€ ভবাহাঙ্গীরের ) বিদ্রোহী পুত্র খুরম 
দাঞ্গিগাত্যের কুতবশাহী রাজ্যের 

ভারভীয়-এতিহাসিক খআহাল্াদ 

ভিতর দিয়! উড়িঘ্যায় প্রবেশ করেন। 
আহাম্মদ বেগ পলায়নপুর্বক রাঁজ- 
মহলে উপস্থিত হন। ইব্রাহিম খ। 
ফতেজঙ দেখ । 

আহাম্মদ মুল্পা--তাতা নগরের এক- 
জন কাজির পুত্র। তাহার পূর্ব পুরুষের! 
সিন্ধুদেশে বাঁস করিতেন এবং তাহার 
হানিফি সম্প্রদায়ের ফারোকী ছিলেন। 
কিন্ত তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। 
খুলানাত-ই-আয়াত নামক গ্রন্থ তাঁহারই 
রচিত। তিনি (১৫৮২ খ্রীঃ অন্দে) 

দাক্ষিগাত্য হইতে সমাট আকবরের 
রাজসভায় দিলীতে আগমন করেন 
এবং আকবরের আদেশে “তোয়ারি খ- 

ই-আলফি” নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস 
সংকলন কার্যে নিযুক্ত হন । এই 
কাধ্যে আরও অনেক লোক নিযুক্ত 

থাকিলেও তিনিই প্রধান কার্যযকারক 

ছিলেন । ১৫৮” তীঃ অবে, চঙ্গিশ খার 

রাজত্বকাঁল পর্যন্ত, ছুই খণ্ড সম্পন্ন 

হয়| তিনি লাহোরনগরে মীরজা ফুল!দ 
বাযনাস নামক এক বাক্তিকর্তৃক 
নিহত হন। মোল্লা আহাম্মদের মৃত্যুর 
পর অবশিষ্ট অংশ আগফ খ! জাফর 
বেগ কর্তৃক সম্পন্ন হয়। লাহোরনগরে 
তাহাকে সমাহিত কর! হয়। কিন্তু 

তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, 
কবর হইতে তাহার অস্তি সংগ্রহ 
করিয়া! দগ্ধ কর! হইয়াছিল। 

আহাম্মদ শরহিন্দি, শেখ -_ অন্ত 



আহাম্মদ শাহ 

নাম মৌজা্দিদ-ই-আলফ-ই-শানী | 

একজন বিদ্বান ও জ্ঞানী দরবেশ। 
তাহার পিতার নাম আবদুল ওয়াহেদ 

ফরুকি এবং ১৫৬৩ ঘ্রীঃ অন্দে শরহিন্ৰ 

নগরে তাহার জন্ম হয় । তিন 

দিল্লীর বিখ্যাত সাধু খাজা বাকির 
শিষ্য ছিলেন । তিনি কয়েকথান। 

গ্রন্থ রচনা করেন । ১৬২৪ শ্রী; অবে 

তাহার মৃত্যু হয় | তাহার বিশ্বান 

ছিল যে তিনি দ্বিতীয় আলেফ । মুসল- 
মানদের বিশ্বাস যে প্রতোক হাজার 

বংমর পরে একজন জ্ঞানী জন্মগ্রহণ 

করিয়া মুনলমান ধঙ্দের সংস্কার সাধন 

করিবেন। 

আহাম্মদ শাহু-_তীহার সম্পূর্ণ নাম 

মোজাহিদ উদ্দিন মোহাম্মদ আবু নসর 
আহাম্মদ শাহ বাহাত্র। ১৭৪৮ খ্রীঃ 

অবে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি 

দিল্লীর দিংহানে আরোহণ করেন। 
তাহার মাতার নাম অধমবাই | 

১৭২৫ খ্রীঃ অব্ে তিনি দিলী ছুর্গে জন্ম- 

গ্রহণ করেন | ছুই বত্সর করেক 

মাস রাজত্ব করিবার পর পিংহামনচাত 

ও অন্ধ হন এবং কারাগারে বন্দী হন। 

তাহারই মন্ত্রী ইমাদ-উল-মুলক গাজি 
উদ্দিন তাহাকে ও তাহার মাতাকে একুশ 
ব্খসর বন্দী করিয়। রাখিয়া! ছিলেন। 

১৭৭৫ খ্রীঃ অব্ধে তিনি পরলোক গমন 

করেন। দিলীর কদম শরিফ মসজিদের 

সম্মুখে মরিক্ধাম মকানি নামক সমাধি 

জীবনী”কোব ২৮৮ 

মন্দিরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। 

তিনি বন্দী হইলে জাহন্দর শাহের 
পুত্র দ্বিতীর আলমগীর দিল্লীর সিংহাসনে 

আরোহণ করেন । 

আহম্মদ শাহ, প্রথম -_ গুঙ্গরাটের 

আধপতি | তাভার পিতার নাম 

তাতার খাঃ পিতামহের নাম মজাঃফর 

শা । তাহার পিতামহ তাহাকে 

সিংহাসনে স্থাপন করেন । তিনি 

গুজরাটের দ্বিতীয় বাজ । কিন্ধ 

(১৪১০ শ্রীঃ) পাঁচ মাস পরেই তাহার 

মৃত্যু হয়। শবরমতী নদীর তীরে তিনি 
স্বীয় নামানুমারে আহাম্মদাবাঁদ নামক 

নগর স্থাপন করেন। ইহাই পরবর্তী 

সমরে গুজরাটের রাজাদের রাজধানী 

হইয়াছিল। প্রায় তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব 

করিয়া ১৪৪৩ খ্রীঃ অবে তিনি স্থীক্স পুত্র 

মোহাম্মদ শাহের হস্তে রাজ্য অর্পণ 

করিয়া পরলোক গমন করেন । 

আহাম্মদ শাহ, দ্বিতীয়-_গুজরাটের 
রাঁজ।। তৃতীয় মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর 

পর মিংহাসনের উত্তরাধিকারী অভাবে 

প্রধানমন্ত্রী ইতমদ খা! রাজ্যে বিশৃঙ্খল 
উপস্থিত হইবে মনে আশঙ্কা করিয়া, 

আহাম্মদাবাদের ভৃতপুর্ব শাসনবর্থা 

আহাম্মদ খার পুত্র দ্বিতীয় আহাম্মদ 

শাহকেই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধি- 

কারী বলিয়া! ঘোষণ। করেন। তদনু- 

সারে তিনি ১৫৫৪ খ্রীঃ অবে সিংহাসনে 

আরোহণ করেন। পাত বদর রাঁজত 



২৮৯ 

করিবার প্র একদিন তাহাকে নিহত 

অবস্থায় রাজপ্রসাদের নিকট দেখিতে 

পওয়। যায়। এই ঘটনা! ১৫৬১ খ্রীঃ 
অন্দে সংঘটিত হয়। তৎপরে তৃতীয় 
মজাঃফর শাহ সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। 

আহাম্মদ শাহ' অথবা আহাম্মদ 

উল্ল! শাহ-__তিনি বিখ্যাত মৌলবী 
ছিলেন | শাজানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 
তাহার বিলক্গণ প্রতিপত্তি ছিল। ১৮৫৭ 

শীঃ অবের সিপাহী বিদ্রোহের তিনি 

একদছন নায়ক ছিলেন | দীর্ঘক।ল 

' আগ্রাতে অবস্থান করিয়া, নান। প্রকারে 

লোকস্মাজে প্রভাব বিস্তার কণিরা- 

ছিলেন | লক্ষৌনগরেও তাহার বিশেষ 

প্রতিপত্তি ছিল! ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে 

শাজানপুরের নিকটবর্তী পৈন নামক 

স্থানে তিনি নিহত হইলে, তথাকার 

রাজ। তাহার মুতদেহ পক্ষৌএর কণি- 

শনারের নিকট পাঠাইয়৷ দেন। 

আহাম্মদ শাহ -- বাঙ্গালা দেশের 
পাঠান নবাব । ভিনি ১৪৩০ গ্রী অবে 

তাহার পিতা জালাঁণ উদ্দিনের মৃত্ার 
পরে বঙ্গদেশের সিংহাসনে আঝধোহণ 

করেন । তিনি প্রসিদ্ধ হিন্দু রাঁজ। 

গণেশের পৌত্র এবং অতিশয় অত্যাচাী 

ছিলেন । অত্যাচারের মাতা এতদূর 

বুদ্ধি পাইয়াছিল যে, অবশেষে *1দি 

খ। ও নাশের খ। নামক তাহার ছুই 

জন কন্মচারীর হস্তে তিশি নিহত হন। 
৩৭---৩৮ 

ভারতীয়-এঁতিহাদিক আহাম্মদ শাহ 

প্রায় ১৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৪৬ 

শ্রীঃ অন্দে, তিনি নিহত হইলে, সামস 

উদ্দিন ইলিয়াস শাহের বংশীয় প্রথম 
নাজির উদ্দিন আহাম্মদ সিংহাসন 

আরোহণ করেন । 

আহাল্মদ শাহ আবদালী __ 

সাধারণতঃ তাহাকে শাহ দুরানা বলা 

হইত। হিরাট নগরের নিকটবন্তা 
আবদল নামক স্থানের একজন আফগান 

সর্দারের পুত্র । বাল্যকালেই তিনি 
নাদির শাহ কর্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন। 
নপির শাহ প্রথমে তাহাকে সামান্ত 

কাঁধ্যে নিদৃক্ত করেন। ক্রমে তিনি 

সৈনিক বিভাগের উচ্চতর কাধ্যে 

নিদুক্ত হন। ১৭৭৪ খ্রীঃ অবে নাদির 
শ।হ নিহত হইলে, তিনি উজ বেগ সৈন্- 

দলের সাহায্যে পারগ্ত সৈন্দিগকে 

আক্রমণ করেন, কিন্কু প্রতিনিবুত্ত 

হইতে বাধ্য হন । অতঃপর তিনি 

ঝান্নাহার নগরে উপনীত হইরা, তাহা 

অধিকার করেন । এবং কাবুল ও 

সিন্ধদেশ হইতে পারগ্ঠের অভিমুখে 

প্রেরিত বিপুল ধন্রাণ। অধিকার 

করেন। এই বিপুল ধনরাশির অধি- 

পতি হইরা তিনি চারিদিকের জাতি 
সমূহের ভীতিগ্রদ হইয়া উঠিলেন । 
অচরকাল মধোই কাবুল, পেশোককার 

ও লাহোর তাহার পদানত হইল । 

বিজয়ে উৎফুল্ল হইয়! তিনি রাজধানী 

দিল্লী আক্রমণ করিতে মলস্থ করেন। 



আহাম্মদ শাহ 

তদনুসারে ১৭৪৮ খ্রীঃ অবের প্রারুস্তে 

তিনি লাহোর হইতে বিপুল বাহিনী 

সঙ্গে করিয়৷ দিল্লীর অভিমুখে যাত্র! 
করিলেন। দিল্লীর আট মোহাম্মদ শাহ, 

তাহার একমাত্র পুত্র আহাম্মদকে উজিরু 
কমরউদ্দিন খা, অযোধ্যার শাসনকর্তা 

সফদর জঙ্গ এবং আরও কতিপয় অধি- 

নায়কের সমভিব্াযাহারে এই প্রচণ্ড 

শক্রর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু 

আহাম্মদ শাহ আবদালী শরহিন্দ 

নগরের এই যুদ্ধে প্রচুর ধন লাভ করিয়! 
কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৫৭ 

ধর; অন তিনি পুনর্বার দিল্লী ও 

আগ্রার উপকে সসৈন্তে আসিয়। উপ- 

স্থিত হন এবং মধুর নগর লুনপুর্ববক 
কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন । এই সময়ে 

মহারাস্ট্ীয়ের৷ ভারতের প্রায় সর্বত্র 

আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। রোহল৷ 

সর্দার নজিব উদ্দৌলা, অযোধ্যার নবাব 
স্বজাউন্দোলা এবং আরও কতিপয় 

সর্দার, শাভ আবদাালীকে ভারতে 

আগমন করিঘ। দিল্লী অধিকার করিতে 

আহ্বান করেন। এই সমক্ম তাহার! 

সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন । 

মহারাষ্্রীয়ের৷ লাহোর অধিকার করাতে 

শাহ আবদালী বিশেষ মনক্ষুঞ্জ হইয়া- 

ছিলেন । সেইজন্ত তিনি সেই নিমন্ত্রণ 

সাদরে গ্রহণ করিয়! অবিলম্বে বিপুল 

সৈম্ক সমভিব্যাহারে সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ 

হইলেন । ১৭৬১ শ্রীঃ অবের জানুয়ারী 

জীবনী-কোৰ ২৯৫ 

মাসে প্রসিদ্ধ পাণিপথের যুদ্ধে তিনি 

মহারাষ্ট্ীয়দের দর্পচূর্ণ করেন। তিনি 
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিবার পুর্বে শাহ 
আলমকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া! স্বীকার 
করেন এবং সুজাউদ্দৌল। প্রভ়তিকে 

তাহার অনুগত থাকিতে আদেশ 

করেন 1 যড়বিংশবর্ষ রাজত্ব ।করিয়া 

১৭৭১ খ্রীঃ অবে ৫০ বৎসর বয়সে ছিনি 

পরলোক গমন করিলে, তীহার পুত্র 

মুর শাহ সিংহাসনে আবোহণ 

করেন। 

আহাম্মদ শাহ আলী বামনি 
প্রথম -- বামনিবংশের ২»লতান 

দাউদ শাহের পুত্র । ১৪২২ খ্রীঃ অবে 
শাহার ভ্রাতা সুলতান ফিরোজ শাহের 

পরিত্যক্ত সিংহাসনে তিনি আরোহণ 

করেন । স্ব; অবে তিনি 

আহাম্মদাবাদদ বিদর নগরের ভিত্তি 

স্থাপন করেন। ইহারই নিকট প্রাচীন 

বিদর্ভ নগর অবস্থিত ছিল। দ্বাদশবর্ষ 

রাঁজাশাসন করিয়া ১৪৩৫ খ্রীঃ অবে 

তাহার পুত্র দ্বিতীয় সুলতান আলা- 

উদ্দিনের হস্তে রাজাভার অর্পণপূর্র্বক 

তিনি পরলোকগমন করেন । তিনি 

আহাগ্মদাবাদ বিজপ্ননগরেই সমাহিত 

হন। 

আহাম্মদ শাহ বামনি সুলতান, 

দ্বিতীয়-_তাহার পিতা সুলতান মামুদ 

দ্বিতীয় মোহান্মদ শাহের মৃত্যুর পরে, 

( ১৫১৮ ত্র; অবের অক্টোবর মাসে: 

১৪৩২ 



২৯১ 

তাহার গ্রধান মন্ত্রী আমির বারি? নিকট 

বর্তী অন্তান্ত রাজাদিগের ভয়ে নিজে 
সিংহাসনে আরোহণ ন! করিয়া, তাহার 

পুত্র আহান্মর্দ খাহকেই সিংহাসনে 

স্থাপন করেন। কি হতভাগ্য আহাম্মদ 

শাছের কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না । 

কেবল রাজপ্রাসাদটি 'তাহার থাকিবার 

জন দেওর! হইয়াছিল এবং প্রতি দিনের 

বায় নির্বাহার্থ সামান্ত অর্থ দেগুর। 

হইত। অর্থাভাবে তিনি রাজ মুকুট 

ভগ্র করিয়া ১৩ লক্ষ টাকার তাহার 

মণি মুক্ত। বিক্রয় করেন। সিংহাসন 

আরোহছণের দ্ুই বৎসর পরে ১৫২১ শ্রী: 

অকে তাহার মৃত্যু হর। তাহার মৃত্রার 

'পর, মন্ত্রী আমির বাধিদ সুলতান তৃতীন্ 

আলাউদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন 

করেন। ছুই বৎসর পর তীহ!কে বন্দী 

করিগ। মোহাম্মদ শাহের অন্ত পুত্র অলি 

উল্ল। শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। 

তিন বসর পরে তাহ।কে বিষ প্রয়োগে 

নিহত করিয়া, তাহার স্ত্রীকে, বিবাহ 

করেন এবং শৎপদে দ্বিতীয় আহাম্মদ 

শাহের পুত্র কলিম উল্লাকে সিংহাসনে 

স্থাপন করেন । তিনি নামে মাত্র 

জা! ছিলেন, এমনকি রাজ প্রানাদ 

পরত্যাগ করিবারও তাহার ক্ষমতা 

ছিল না । অবশেষে তাহার প্রতি 
আমির বাগিদ আরও কঠোর ব্যবহার 

আরম্ত কৰিলে, তনি পলায়ন করিয়। 

বিজাপুরের ইন্মাইল আদিল শাহের 

ভারতীয়-এঁতিহাদিক আহাম্মদ 

আশ্রর গ্রহণ করেন। তাহ হইতেই 

এই বংশ শেষ হয়। 

আহাম্মদ শেখ -- সাধারণতঃ তিনি 

মোল্লাজীবন নামেই পরিচিত। তিনি 

[সমাট আলমগীরের শিক্ষক ছিলেন। 

“তপসিরই-আহাম্মদী* নামক গ্রন্থ 

তাহারই রচিত । ১৭১৮ খ্রীঃ অবে 

তাহার মৃত্যু হয় । 

আহাম্মদ সাবীর__তিনি প্রসিদ্ধ সুফী 

পীর ফরিদ অল্দিন শকর গঞ্জের বংশধর 

কণি শেখ সরফ উদ্দিনের শিষ্ ছিলেন। 

তিনিই সাবীর চিস্তি সম্প্রদায়ের 

স্থাপন কর্তা ১২৯১ শ্রীঃ অব্ষে রুড়কীর 

নিকটে এই সাধক দেহত্যাগ করেন। 

তাহার ধর্মধারায় হিন্দু "মুসলমানের 

্রক্য সাধনের প্রয়াস ছিল। 

আহাম্মদ, সৈয়দ-_-তাহার জন্মস্থান 
বেরেলি জিলা । তিনি প্রথমে আমির 

খর অধীনে একজন অশ্বারোহী সর্দার 

ছিলেন। পরে তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ 

দরবেশ শাহ আবছুল আজিজের শিষ্য 

হন। ততপরে তিনি একজন ধর্ম 

ংস্কারক হন । মুসলমান ধশ্মের সর্ব 

প্রকার পবিত্রতা রক্ষা করিতে তিনি 

বিশেয় ভাবে যত্ববান হন। ১৮২১ খ্ীঃ 

অন্দে তিনি কলিকাতায় আগমন 

করেন । তৎপরে বোম্বাই, মন্ধ!, 

প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া, স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি কয়েক- 

থানা গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮২৬ গ্্ীং 



আহাম্মদ 

অব তিনি শিংদের বিরুদ্ধে জেহাদ 

ঘোষণ। করেন এবং তাহাদের মহিত 

তিনি যুদ্ধ করিতে যাঁইয়া নিহত হুন। 
আহাম্মদ, সৈয়দ-_ বাঙ্গালার নবাব 

আলীবদ্ধী খার ( ১৭৪৭-১৭৫৩ খ্রীঃ) 

জ্য্ট ভ্রাতা হাজী আহাম্মদের দ্বিতীয় 

পুত্র । আলীবন্দী খ৷ তাঁহার তিন 

কন্ঠাকে হাজী আহাম্মদের তিন পুহের 

সহিত বিবাহ দেন। সৈয়দ আহাম্মদ 

দ্বিতীয়া কন্তাকে বিবাহ করেন । 

আলীবদ্দী খা! তাহাকে সৌলত জঙ্গ 

উপাঁধে দিয়! পূর্ণিয়ার ফে'জদারের পদে 
নিযুক্ত করেন। তিনি অতি সথ্যাতির 

মহিত প্রদেশের শানন কাঁধ্য সম্পাদন 

করিয়াছিলেন । ১৭৫৬ থ্রী; অন্দে 

তাহার জোষ্ঠ সহোদর নোয়াজিন্ 

মোহাম্মদ পরলোক গমন করেন। 

ইহার অল্প দন পরেই সৈয়দ আ হীম্মাদ ও 

ভ্রাতার অন্ুগমন করেন। নোরাজিস্ 

মোহাম্মদ অপুর্রক হিলেন, সেঞন্ট 

সৈয়দ আহাম্মদের পুত্র পৃর্ণিয়ার শানন- 
কর্তীর পদ প্রাপ্ত হইলেন | 

আহাম্মদ, সৈয়দ--সৈয়দ মোহাম্মাদ 

বাঁকের ভ্রাতা ৷ তিনি সম়াট আকবরের 
অধীনে গুজরাটে কন্ম করিতেন | 

আকবর ধে সমস্ত চিতাঁবাঘ শিকার 

করিতেন, তিনি তাহার তত্বাঁবধাঁন 

করিতেন । তাঁহার পুত্র সৈয়দ জামাল 
উদ্দিন চিতোর নগরে নিহত হন। 

জীবনীকোব ২৯২ 

আহাম্মদ,.হাজী-_ তিনি বাঙ্গালার 
শাসনকর্তা আলী বন্দী খার (১৭৪০-- ) 

১৭৫৬ হী: )জ্যষ্ঠ সহোঁদর,। তাহারই 

তিন পুত্রের সহিত আনীবর্দী খার তিন 
কন্ধার বিবাহ হয়। তৃতীয় পুত্র জৈন 

উদ্দিন, আলী বদ্দীরার কণিষ্ঠা কন্তা 
আমিনা পেগমকে বিবাহ !ক রন।।, 

;তাহাদেরই পুত্র প্রমদ্ধ নবাব সিরাজ 

উদ্দৌলা। হাজী আহাম্মদ পূর্ববর্তী 

নবা সরফরাজ খার মন্ত্রী ছিলেন 

( ১৭৩৯--৪৭ শ্রীঃ)। কিন্ত তাহার 

উদ্ধত বাবহারে পিবক্ত হইর। তাহার 

শক্র হইয়াছিলেন । হাজী আ৷ 'ম্মদের 

বুদ্ধি কৌশলেই আলী বর্দী খা মরফরাজ 
খাকে যুদ্ধে নিহত করিরা, বঙ্গের 

সিংহাসন অধিকার করেন | স্থীয় 

ভ্রাতাকে নঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 

করিতে তিনি নান। প্রকারে সাহাব] 

করিঘণছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন 

বে, ভ্রাতা রাজ পদ প্রান্ত হইলে 

তিনিও উচ্চপদ্দ লাঁভ করিবেন। কিন্ক 

তাহ! না পাওয়ায় মন:ক্ষুপ্ধ হন এবং 

অবশিষ্ট জীবন নীরবে যাপন করিবার 

জন্ধ পাঁটনায় গমন করেন। আলী 

বর্দা খীর (বিতাড়িত ও বিদ্রোহী সেনা- 

পতি সমনের খা! ও সর্দার খ। অর্থ লাভ, 

করিবার জন্য অতিশয় যাতন! দিয়া 

তীহাঁকে বধ করেন। আলীবর্দী থা 

দেখ। 



ই 
ইউনিস, সৈয়দ-_-তিনি শ্রীহট্ের 
অন্তর্গত তরফের শসনকর্ত।, মিন। খার 

অন্থতম পুত্র । তিনি ও তদীয় কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা ক্রিঞ্জির। সুশিক্ষিত ও মিষ্টভাষী 

ছিলেন | তাহাদের সাধু ব্যবহারে 

তাহাদের পিতৃব্য পুত্র আদমের সহিত 

অচিরে সৌহার্দা স্থাপিত হর । ইউনিস 

অপুত্রক গতাযু হন। 

ইউসুফ আদিল শাহ-_তিনি বিজ।- 

পুরের অ|াদল শাহী বংশের স্থাগয়িতা। 

ইহার জীবন কাহিনী অতি বিচিত্র 

॥ ঘটনায় পরিপুর্ণ। তিনি তুরঙ্ের সুলতান 
মুরাদে! কনিষ্ট পুত্র ছিলেন। তাহার 

জন্ম ১৪৪৩ খ্াঃ অন্দে হইয়াছিল | 

১৪৫০ খ্রীঃ অন্দে তাহার পিতা মৃত্যুর 
পরে জ্যেষ্ঠ পুর্ন সুলতান মোহাম্মদ 

সিংহানে আরোহণ করেন | এই 

ংশের এক কুরীতি ছিল যে, একটা 

মাত্র পুত্র জীবিত রাখিরা অবশিষ্ট 

পুদেরে হত! করা হইত | এই 

প্রথানুসারে সুলতান মোহাম্মদ রাজা 

হইয়াই অন্তান্ত ভ্রীতাঁ।দগকে নিধন 

সাধনের আদেশ প্রধান করেশ। তন্মধ্যে 

ইউম্থফ অগ্ততম ছিলেন। ইউসুফের 

মাতা সন্তীনের প্রাণ রক্ষার অনেক 

চেষ্টা দেখিলেন | উপায়ান্তর না 

দেখিয়া একটা বালককে অর্থদ্বার! ক্রয় 
করিয়া, তাহার পুত্রের পরিবর্তে, সেই 
ক্রীত বালককেই স্বীয় পুর পরিচয়ে, 

সুলতান মোহাম্মদের হস্তে অর্পণ করি- 

লেন। এবং স্বীয় পুত্রকে দেশে রাখ! 

নিরাপদ মনে না করিয়া, পারগ্ত দেশে 

,এক বিশ্বস্ত বণিকের সাহায্ প্রেরণ 

করিলেন। তথায় ইউসুফ নান! বিস্তায় 

পারদর্শী হইলেন | কিন্তু অবিলম্বে 
তাহার পৰিচয় প্রকাশ হইয়। পড়িলে, 

তিনি তথ। হইতে ভারতবর্ষে আগমন 
করেন | ১৪৬১ থ্রী; অন্দে তিনি 

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকুপস্থ দাভোল 

(রত্বগিরি) নগরে অবতরণ করিলেন । 

তথ! হইতে বাহমনী রাজ্যের রাজধানী 

বিদর নগরে উপস্থিত হইলেন। রাজ মন্ত্রী 

মোহাম্মদ গা ওয়ানের সহায়তায় সৈনিক 

বিভাগে প্রবেশ করেন। তিনি গ্রথমে 

দ্বিতীয়নো হামদ শাহ বাহমনীর কর্মচারী 

ছিলেন! পরে তাহার মৃত্যু হইলে, 
তদীয় উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সুলতান 
মামুদ বাহমনী, ইউসুফ. আদিল শাহের 

জীবন নাশের চেষ্টা করেন। তিনি 

ইহ। বুঝিতে পারিযপ! তদীয় কর্মুস্থল 

বিজ।পুবে পরিজন ও অনুচরবর্ণের সহিত 

চলিয়া আমেন এবং "অবিলম্বে ১৪৮৯ 
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খ্রীঃ অব্যে ( হিঃ ৮৯৫ ) স্বাধীন নৃপতি ইউসুফ আলী খা (১) -_ তিনি 

বলিয়! নিজ নামে খুতবা পাঠ করেন। রামপুরের নবাব । সিপাহী বিদ্রোছের 
একুশ বংসর অতি সুনামের সহিত 

রাজ্াশাসন করিয়া পঞ্চ সপ্ততি বৎসর 

বয়সে, ১৫১৯ খ্রীঃ অবে (হিঃ ৯১৬) 

তিনি পরলোক বাঁসী হইলেন । তৎপরে 

তাহার পুত্র ইস্মাইল আদিল শাহ 

সিংহাসনে আরোহণ করেন। আদিল 

সাহী রাজাদের লাম 1 

৯ ইউসুফ আদিল শাহ--.১৪৮৯- 

১৫১০ খ্রীঃ । 

২। ইসমাইল আদিল শাহ (ইটম্ুফ 
আদিল শাহের পুত্র)--১১০- 

১৫৩৪ খ্রীঃ | 

৩। মনু আদিল শাহ ' ইস্মাইলেব 
পুত্র)--১৫৩৪ খ্রীঃ । 

ইব্রাহিম আদিল শাহ ১ম !ইন্মাশ 

ইলের পুত্র ১৫৩৫-_-৫৭ খ্রী;। 

আলী আদিল শাহ, ১ম (ইরা- 

হিমের পুত্র) ১৫৫৭--১৫৮০ খ্রীঃ | 

৬। ইব্রাহিম আদিল শাহ, ২য় (আলী 

আঁদিলের পৌত্র) ১৫৮০-১৬২ « খ্রীঃ 

মোহাম্মদ আদিল শাহ, 2য় 

(ইবাহিমের পত্র) ১৬২৬-১৬৫৬ খ্রীঃ 
৮। আলী আদিল শহ, ২য় (মোহাম্মদ 

আদিল শাহের পুত্র) ১৬৫৬-১৬৭২ 

নি । 

€ | 

ণ। 

ঈ। সেকেনদর আদিল শাহ (২য় 
আলী আদিল শাহের পুত্র )১৬৭২- 

১৬৮৬ শ্রী; | 

তিনিই এই বংশের শেষ নৃপতি | 

সময়, তিনি ইংছরজ পক্ষে ছিলেন বলিয়া, 
ভারত্তদর্সের তৎকালীন বড়লাট লর্ড 

ক্যানং , ]1.070 0910001170 ) তাহাকে 

এক লক্ষ টাকা আয়ের রাঙ্গা পুরস্থার 

স্বরূপ প্রদান করেন | ১17%৫ শ্রীঃ 

অন্দের ২১ শে এপ্রিল ( হিঃ ১২৮২, 

২৪ শে জেলকদ) তিনি পরলোক গমন 

করেন। (২! একজন প্রতিহাসিক 

পণ্ডিত। তিনি “তোয়ারিখ-ই-ইউন্নুফি? 

নামক এতিহাঁসিক গ্রন্থ রচনা! করেন। 

ইউসুফ খা (১১--তিনি শ্রীহট্রের 
শাসনকর্তা মীর খার পুত্র। তিশি খাজ। 

ওসমান খঁ! কর্তৃক যুদ্ধে পরাঞ্জিত হন। 

। ০) দিল্লীর সম্রাট শাশজাহানের সম-' 

কালবন্তী, সিন্ধুদেশের একজন শাসন- 

কর্ত। । তিনি তান্তানগরে একটি ইদ্গ৷ 

০ একট অতি স্থুন্দর ভজনালয় নির্মাণ 

করান। ভিন্ল ভিন্ন স্থান হইতে ধর 

প্রান মুসলমানের! বৎসরে দুইবার এই 
স্থানে সম্মিলিত হন । 

ইউসুফ খু ময়না -তিনি বিজাপুর- 

পতি সেকেন্দর আদিল শাহের (১৬৭২ 

্বী;) অন্ততম সেনাপতি ছিলেন । 

ইউন্ুফ খঁ। মীরজা__দিল্লীর সম্রাট 
আকবরের সময়ে (১৫৫৬-১৬০৫ শ্বীঃ) 

তিনি আড়াই হাজার সৈন্তের নায়ক 

ছিলেন এবং পরে কাশ্ীরের শাসন- 

কর্তার পদ প্রাপ্ত হন। অবশেষে শেখ 

8৮ 
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আবুল ফজলের অধীনে দাক্ষিণাত্যে 
গমন করেন এবং তথায়ই তিনি 
পরলোক গমন করেন। 

ইউনুফ গুল-_-হীঃ অষ্টম শতাব্দিতে 

সৌরাষ্ট্রের সন্নিহিত বন্দর দ্বীপে, ইউসুফ 

গুল নামে এক নরপতি ছিলেন। এই 

ইউসুফ গুলের কন্তাকে বাগ। রাও 
বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে বাপ 

রাওএর অপরাজিত নামে এক পুত্র 

জন্মে। | 

ইউন্ুফ মোহাম্মদ খু! (১ )-_-সম্রাট' 
আকবরের ( ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) ধাত্রী 

ভাই। তিনি পাচ হাজার সৈন্ঠের 

অধিনায়ক ছিলেন। অতিরিক্ত মছ 

পানে ১৫৬৬ খ্রীঃ অবে (হিঃ ৯৭৩) 

তাহার মৃত্যু হয় । (২) তিনি দিল্লীর 

সমাট মোহাশ্মদ শাহের (১৭১৯-১৭৪৮ 

খ্রীঃ ) রাজত্ব কালের একখান! ইতিহাস 

লিখিয়। ছিলেন। তাহার রচিত গ্রন্থের 

নাম “তোয়ারিখ মোহাম্মদ শাহী” 

ইউসুফ শাহ _- ১৪৭৪ খ্রীঃ অবে 

(হিঃ ৮৮৭) বঙ্গদেশের শাসনকর্তা 

বারবক শাহ পরলোক গমন করিলে, 

তাহার জ্যেষ্ট পুত্র ইউসুফ শাহ রাজপদ 

লাভ করেন। তিনি রাজা হইয়াই 

শ্তাবিচারের জন্য পরোদ্ানা জারী 

করিলেন । তিনি নিজে অতিশয় 

আইনজ্ঞ ও বিদ্বান ছিলেন। ন্তরাং 

অনেক জটিল বিষয় কাজীর বিচার 

করিতে অসমর্থ হইলেও, তিনি সমর্থ 

ভারতীয়-এভানসিফ ইউন্ুফ 

হইতেন । ১৪৮২ খ্রীঃ অবে' (হিঃ ৮৯৫) 
তিনি পরলোক গমন করেন এবং 

তাহার পুত্র ফতে শা রাজ। হন । 

ইউসুফ শেখ (১) _মুলতানের প্রথম 
স্বাধীন মুসলমান ন্ুলতান | এই 
প্রদেশে ৭০০ খ্রীঃ অবেই মুসলমানেরা 

প্রথম পদার্পন করেন। কিন্তু অজ্ল্প- 
কাল মধ্যেই তাহারা বিতাড়িত হন। 
পরে মোহাম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ 

কাঁল হইতে ১৪৪৩ তরী; অব্দ পর্য্যস্ত এই 

প্রদেশ দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল। 

এই সময়ে অর্থাৎ ১৪৪৩ খ্রীঃ অক 

(হিঃ ৮৪৭ ) অন্তান্ত প্রদেশের সায় 

মুলতানও ইউনুফ শাঁর অধীনে স্বাধীনত। 
অবলঘ্বন করে | ইহার ছুই বৎসর 
পরেই ইউনুফের শ্বশুর রায় শেহার! 
তাহাকে বন্দা করিয়। দিল্লীতে প্রেরণ 

করেন এবং নিজে কুতব উদ্দিন মামু 

লাঙ্গ৷ এই উপাধি গ্রহণপুর্বক মুল- 

তানের সুলতান হইলেন। 

মুলতাঁনের স্বাধীন নরপতি। 

১। ইউন্ফ, শেখ--১৪৪৩-১৪৪৫ শ্রী: 

২। রায় শেহারা--( কুতব ভার্দন 

মামুদ লাঙ।) ১৪৪৫-১৫০০ খ্রীঃ 

৩। হোশেন লাঙ্গা ১ম--১৫*১ খ্রীঃ 

মামুদ লাঙ্গা_-১৫০২-১৫২৪ খ্রীঃ 

৫ | হোশেন লাঙ্গ। ২য়--১৫২৪ ত্রীঃ 

(২) তিনি গুজরাটের অধিবাসী। 

“তজকিরাত-উল-আতকিয়া নামক 

গ্রন্থ তাহার রাঁচত। . 

৪ | 



ইকবাল 

ইউন্ুফ হাজী _ এক প্রসিদ্ধ পীর 

তিনি শ্রীহট্রের বিখ্যাত দরবেশ শাহ 

জালাল এমনির অন্থতম অনুসঙ্গী 

ছিলেন | শাহ জালালের দরগার 

প্রাচীরের বহিভার্গে তাহার সমাঁধ 

অধছে। দরগার বর্তমান সরকুম বংশীয়- 

গণ তাহারই বংশধর। 

ইকবাল উদ্দৌল! মোহসিন আলী 
হা তিনি লক্ষৌয়ের নবাব সামস্ 

উদ্দৌলা আলী খাঁর পুত্র .ও সাদত আলী 
খাঁর পৌত্র । ১৮৩৮ শ্রীঃ অন্দে তিনি 

ইংলণ্ডে গমন করিয়। স্বীয় নষ্ট সম্পত্তি 

লাভ করিবার জন্য চেষ্ট! করিয়া অকৃত- 

কাধ্য হন। পরে তুরস্কের অন্তর্গত 

আরব দেশে অবশিষ্ট জীবন যাপন 

করেন। 

ইকবাল খ_দিল্লীর সমাট ফিরোজ 

শাহ তুঘলকের কনিষ্ঠ পুত্র জাফর খা 

গিতার জীবিত কালেই পরলোক গমন 

করেন। এই জাফর খার অন্ততম পুণ্র 

ইকবাল খা । ১৪০০ শ্রী; অন্দে তিনি 

্বীয় ভ্রাতুদ্পুত্রের পুত্র মোহাম্মদকে 

পরাস্ত করিয়৷ দ্রিলীর গিংহাসন অধিকার 

করেন । ১৪০৫ গ্রীঃ অন্দে (হ2 ৮০২) 

তিনি মুলতানের শাসনকর্তা! খিজির খার 

সঙ্গে বুদ্ধে নিহত হন। 

ইক্রার খীঁ-তিনি বাঙ্গালীর নবাব 
বারবক শাহের রাদ্রত্ব কালে, দিনাজ- 

পুরের অন্তর্গত দেবকুটের শাসনকর্তা 

ছিলেন। পরে সপ্রগ্রামের শামনকর্ত। 

জীবনা-কোষ ২৯৬ 

হন। লেই সময়ে ১৫৫৫ খ্রীঃ অবে 

( হিঃ ৮৬০) সপ্ত গ্রামে তিনি একটা 

ভজনালয় নির্মাণ করেন। 

ইখ তিমাস খী'--তিনি ঢাকার নবাব 
শায়েন্ত। খার অধীন আড়াই হাজারী 

সেনাপতি ছিলেন। ১৬৬৬ খ্রীঃ অবের 

২৭শে জানুয়ারী, বুজুর্গ উমেদ খ 

ইথতিমাস থ1 প্রভৃতি সেনালহ চট্টগ্রাম 

দুর্গ অধিকার করিয়াছলেন। 

ইখতিয়ার উদ্দিন__ তাহার সম্পূর্ণ 
নাম ইখতিয়ার উদ্দিন তুঘরিল খাঁ! মুল্ক 

উজবেগ। তিনি প্রথমে দিল্লীর সম্রাট 

ইলতিমাসের তুর্কি জাতীয় ক্ব্দাস 

ছিলেন । ক্রমশ সৈনিক বিভাগে উচ্চ 

পদে আরূট় হন। ইলতিমাসের মৃত্যু 
পরে ১২৩৫ খ্রীঃ অবে তাহার পুত্র রুকণ 

উদ্দিন পিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু 

তাহাগ ফাতার ছুব্যবহারে পাজোর 

সন্ত্রান্ত জেরকেরা। বিদ্রোহী হইয়া ম্ুলঙান 

রিজিয়াকে দিংহানন প্রদান করেন। 

রুকণ উদ্দিন কারারদ্ধ হইয়। প্রাণ ত্যাগ 

করেন । ইহার পরে আর একটা 

বিদ্রোহে ইখতিয়ার উদ্দিনও বন্দী হন। 

পরে সুলতান মসাউদ সিংহাসন লাভ 

করিলে, তিনি মুক্ত হন। তাহারই 

রাজত্ব কালে, তিনি ক্রমে ক্রমে তিনথার 

হিনা, জাহোর, কণৌজ ও অযোধ্যার 
শাসনবর্তার পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে 

১২৫৩ শ্রীঃ অবে বঙছের শাসনকর্তা 

সৈয়ফ উদ্দিনের মৃত্যুর পরে, তিনি সেই 



২৯৭ 

প্দ প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমেই উড়িষ্যা 
প্রদেশ আক্রমণ করিলেন । প্রাথম দুই] 

»যুদ্ধে জয় লাঁভ করিলেও তৃতীয় ধুদ্ধে 

তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। 
উড়িয়ার। তাহার হস্তী কাড়িয়া লইল। 

তৎপরে তিনি শ্রীহট্ট প্রদেশ আক্রমণ 

করিয়! প্রচুর ধনরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 

এই জনন লাভে উল্লসিত হইয়া, পর বংসর 

তিনি আদাম প্রদেশ আক্রমণ করেন। 

প্রথম প্রথম তাহার ভাগ্যে জয় লাভ 

ঘটিলেও, বর্ধানমাগমে তিনি বড়ই বিপন্ন 

হইলেন । অন্শেষে পরাজিত হইয়া 

১২৬০ গ্রাঃ অবে তিনি জীবন লীলা 

সংবরণ করিলেন । 

ইখতিয়ার খী- তাহার পূর্বব নাম 

রহমত ভূঁইয়া এবং পিতার নাম মনন্গুর 

ভূইয়!। বঙ্গের নবাধ হোশেন শাহের 

রাজত্বকালে (১৯৪-১৫২৯ খ্রীঃ) মেদিনী- 

পুরের কাথি মহকুমার অন্তর্গত হিজ্লী 

নামক স্থানে এই মনলম্থর ভূইয়া! বাদ 

করিতেন । তাহার জোষ্ট পুত্র জমাল 

খ। ও কনিষ্ঠ পুত্র রহমত খা ছিলেন 

জমাল খ বিষয় রঙ্গ করিতেন এবং 

রহমত খ। কুস্তি খেলা ও খিকার লয়! 

ব্যস্ত থাকিতেন। জমাল বিষয় লোভে 

মন্ত হইয়া, ভ্রাতার প্রাণ সংহারপূর্বক, 
বিষয়ের একাধিপতা' লাভে প্রয়াসী 

হইলেন | জমালের ধর্মপ্রাণ৷ পত্রী 
স্বামীর এই দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া 

দেবর রহমতকে পলায়ন করিতে পরা- 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক ইখতিয়ার 

মর্শ দিলেন। রুহমত পলায়নপূর্বক 

গুমগড় গরগণার অন্তর্গত সমুদ্র তীর- 

বর্তী ধীবর পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ 

করিলেন । অল্লকাল মধ্যেই ব্যান্া্দ 

বন্থজন্ত বিনাশ করিয়। ধীবর পল্লীকে 

হস্তগত করিলেন 1 ধীবরের! তাহার 

বিশেষ অনুগত হইল | তাহাদের 

মধ্য হইতে লোক লইয়া পাচ শত 

সৈম্ের একটা দল গঠন করিলেন । 

সমুদ্রগামী টাদ খ। নামক বণিকের 

নিকট কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন । অচিরে 

নিকবর্তা স্থান জঙ্গল পরিশূন্ত ও হুর্গদ্বারা 
সজ্জিত হইল । বাহির মুটার জমিদাঁরকে 

পরাস্ত করিয়। তাহার নব বিবাহিত 

পুত্র বধূকে হরণপূর্ববক বিবাঁহ করিলেন। 

এই সময়ে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি 

অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। জোষ্ঠ ভ্রাত। 

জমাল আসিয়া! ভাহ!র সহিত মিলিত 

হইলেন। রহমত স্বীয় পিতৃব্য কণ্ত! 

নাদ্দিরা খাতুনকে বিবাহ কগিলেন। 

ভীম দেন মহাপাত্র, দ্বারক দাস ও 

দিবাকর পণ্ড, তাহার প্রধান কর্মচারী 

হইলেন। তীহাদের পরামর্শে দিল্লীর 

সম্রাটের উড়িষ্যার সুবেদার বাঁকর খাঁ 

আনুগত্য স্বীকার করিয়।, বালেশ্বরের 

জমিদারী ও ই-খতিয়ার খা উপাধি 
প্রাপ্ত হইলেন। তীহার দাউদ খঁ 
নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । 

ইথতিয়ার খার মৃত্যুর পর তিনিই 
হিজলীর অধিপতি হন। তিনি বিবাহ 



ইছাই ঘোষ 

বাতীত বহু স্ত্রী নিকাহ করিয়াছিলেন । 

তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে, তাজ খা 

মসনদ-ই-আলা ও সেকেন্দর খা! জন্ম 

গ্রহণ করেন | তাহার অন্তান্তা বন্ু 

পত্বীর গর্ভে রন্গল খ!, দরিয়! খাঁ৷ প্রভৃতি 

কুড়িজন পুত্র জন্মে । 

ইখলাস খা, ইখলাস কেশ-_ 
লাহোর নগরের কিষণ চাদ ক্ষেত্রির 

উপাধি | তিনি দিল্লীর অচল দাস 

ক্ষেত্রির পুত্র ৷ তিনি ফার্শী ভাষায় অ্ডি 

সুপগ্ডিত ছিলেন | সেজন্ত সম্রাট 
আওরঙ্গজীব তীহাকে উক্ত উপাধি 

প্রদান করেন। সম্রাট ফরোকশেয়ারের 

রাজত্বকালে তিনি সপ্ত হাজারী সেনা- 
পতি হুইয়াছিলেন | তিনি তাহার 

পিতার মৃতুুর পরে কবিত। লি'খতে 

আরম্ভ করেন । ১৭২৩ শ্রী; অবে 

(ছিঃ ১১৩৬) তিনি কবিদের জীবন 

চরিত রচন। করেন। এই গ্রন্থে বর্ণ 

মালান্ুসারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় 

হইতে মোহাম্মদ শাহের সময় পর্ান্ত 

(১১০৪-১৭৪৮ খ্রীঃ) দমুদয় কবিদের 

নাম আছে । তিনি “পাতশা-নামাঃ 

নামক একখানা এঁতিহাসিক গ্রস্থেরও 

রচিত | 

ইছাই ঘোষ-বীরভূমের অন্তর্গত 
শ্তামরূপার গড়ের অধীশ্বর কর্ণ সেনকে 

বিতাড়িত করিয়! ইছাঁই ঘোষ এই গড় 

অধিকার করেন | লু্ধাধিষ্টাত্রী দেবী 

সুক্ধারূপ] তাহাঁরই প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী- 

জীবনী-কোৰ ২৯৮ 

কালে ইছাইকে নিহত করিয়া! কর্ণ 

সেনের পুত্র লাউ সেন গড়ের অবীশ্বর 

হন। অজয় নদের দক্সিণ তটে ইছাই 
ঘোষের স্ুঞ্রাসিদ্ধ দেউল বর্তমান। 

ইছাই “ঘাষের পিতার লাম সোম 
ঘোঁষ। ইছাঁই শৈশব হইতেই ভবাঁনীর 
দেবক ছিলেন। এক অধধুক্তের নিকট 
দীক্ষা লাভ করির1, তিনি উৎকট 
শক্তি সাধনায় সিদ্ধি লাঁভ করেন । 
গোঁড়েশ্বরের শ্তালক্অত্যাচারী মহামদা 
মন্ত্রী ছিলেন। রাঞ্জকর আদায়ে অসমর্থ 
সোম ঘোঁষকে কারারুন্ধ করিলে, 

দৈবাৎ রাজার শুভ দৃষ্টিতে পড়িয়া 

কারামুক্ত হন | রাজা গরোঁপ জাতীয় 
সোম ঘোষের পরে এতদূর মর্যাদ| 

বাড়াইলেন ধে, রাজা “বিশ্বাসে গুবাক 

পান খান তাঁর হাতে” | রাজার 

আদেশে সোঁম ঘোষ পুত্র ইছাঁই ঘোষকে 

লইয়া বারভূমের অন্তর্গত ত্রিষষ্টি গড়ে 
আগমন করেন। ত্রিষষ্টির অধীশ্বর 
কর্ণ সেন, সোম ঘোষকে বিশেষ 
অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় প্রদান করেন। 

পিতার উপর মন্ত্রী মহামদার অত্যাচার, 
পিতার কার ক্লেশ ভোগ প্রভৃতি 

কারণে শৈশৰ হইতেই ইছাই ঘোষের 

গোড় শাননের প্রতিবিতৃ্ধা জন্মিয়া 

ছিল। স্থযোগ পাইয়া "প্রতিশোধের 

আকাক্ষ। বলবতী হইল। চোয়ার, 

খয়রা, লোয়ার প্রভৃতি ইতরশ্রেণীর 

লোক নমবায়ে গঠিত একদল সৈন্ত লইয়া 



২৯৪ 

বিদ্রোহ ঘোষনা! করিলেন এবং কর্ণ 

সেনকে বিতাড়িত করিয়া গড়ের অধীশ্বর 

হইলেন । এই কর্ণ সেনের পুত্র লাউ 

সেন কর্তৃক ইছাই ঘোষ পরে নিহত হন। 

ইজ্জর! দেবী- মগধের নরপতি দেব 
গুপ্তের পুত্রের নাম বিষণুগুপু ছিল। 

বিষণ গুপ্তের পত্বীর নাম ইজ্জ। দেবী | 

ইজ্জা দেবীর গর্ভে জীবিত খপ 
জন্মগ্রহণ করেন। 

ইডেন, এসলি সার, (51: 44110) 

7061) )--তিনি বাথ এবং গয়েলস, 

নামক স্থানের ধন্দযাজক লর্ড 

অক্লাগ্ডের (100 40051910) 

তৃতীয় পুত্র এবং ভারতের বড়লাট লর্ড 

অকল্যাগ্ডের ভ্রাতুদ্পুত্র ছিলেন । ১৮৩১ 
স্ব; অব্ের ১৫ই নবেম্বর তাহার জন্ম 

হয়। শিক্গ] সমাপনান্তে তিনি ১৮৫২ 

হী; অবে ভারতবর্ষে আগমন করেন। 

১৮৫৫ থী;ঃ অবে সাওতাল বিদ্রোহে 

তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 

১৮৬২-১৮৭১ গ্রীঃ অৰ্ পর্য্যন্ত বাংলা 

সরকারের ফেক্রেটারী ছিলেন । ১৮৬১ 

ঘর; অবে শিকিমের রাজার সহ্তি 

তিনি সন্ধি স্থাপন করেন! 

৬৪ খ্রীঃ অন্দে তিনি ভুটানের রাজ দূত 
হইয়| যান। কিন্তু ভুটানের রাজা 

তাহাকে কতকগুলি 'অন্তায় সন্ধি সর্তে 

সাক্ষর করিতে বাঁধা করেন। তাহার 

ফলে পর বৎমরই ভুটান অভিযানের 

শচনা হয় । তিনি ১৮৭১-৭৩ খ্রীঃ অব 

১৮ ৬৩. 

ভারভীয়-এঁভিহাসিক ইতকাদ 

পর্য্যন্ত বন্মার চিফ কমিশনার ছিলেন। 
১৮৭৭-_-১০৮২ খ্রীঃ অন্ধ পর্যান্ত তিনি 

বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন বঙ্গদেশের 

কার্য্যেই তীহার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় 

পাওয়া যায় । তিনি অলাধারণ বুদ্ধি- 

মান ও ভারদর্শী শাসনকর্তা ছিলেন। 

১৮৮৭ খ্রীঃ অবে ৮ই জুলাই তিনি 

মৃতু[মুখে পাঁতিত হন। 

ইতকাদ খু! (১) __ ইতমদউদ্দৌলার 
পুত্র |সমাট শা-জহানের উজির আসফ 

খার ভ্রাতা | সআ্রাট শাজাহান তাহাকে 

কাশ্মীরের শাসনকর্তার পদে নিষুক্ 
করেন। সেই কার্যে তিনি কিছুকাল 

ছিলেন! ১৬৫৬ খ্রীঃ অবে (হিঃ ১০৬০) 

আগ্র। নগরে তিনি পরলোক গমন 

করেন । (২) দিল্লীর সম্রাট শা-জাহানের 

উজির আসফ খাঁর পুত্র মীরজ! বাঁহমান 

ইয়ারের উপাধি !তিনি ইতমদউদ্দৌলার 

পৌত্র । ১৬৫১ খ্রীঃ অবে (হিঃ ১০৬১) 

সমাট শাজাহান তাহাকে ইতকাদ খা 
উপাধি প্রদাঁনপৃর্বক চাবি হাঁজার 

দৈন্ের নাঘকত্বে স্থাপিত করেন। 

১৬১২ খ্রীঃ অধে আওরঙ্গজীব তাহাকে 

পাঁচ হাজার সৈন্টের অধিনায়ক করেন। 

১৬৩৭ শ্রী; অবে (হিঃ ১০৭৭) তিনি 

তাহার ভ্রাতা ঢাক। প্রদেশের শাসনকর্তা 

শায়েস্তা খার সঙ্গে দেখা করিতে গমন 

করেন এবং তথায় ১৬৭১ খ্রীঃ অবে 

(হিঃ ১০৮২) তিনি পরলোক গমন 

করেন। 



ইভমদউদ্দৌল। 

ইতমদউদ্দৌলা-_ বিখাত নুরজাহান 

সামাজ্ঞীর পিত। খাঁজ| ঘিয়।স উদ্দিনের 

উপাধি। তিনি জাতিতে তুর্ক ছিলেন 
এবং সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে 

তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন । সম্ভাট 

জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে, তিনি ইতমদ- 

উদ্দৌল] এবং তাহার ছুই পুত্র আসফ 

থঁ1 ও ইতকাদ খ উপাঁধি প্রাপ্ত হন। 

১৬২১ শ্রীঃ অবধে (হিঃ ১০৩০ ) সম্রাট 

জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কাশ্মীর গমনক!লে 

তিনি পথে পরলোক গমন করেন। 

তাহার মৃত দেহ আগ্রার বমুনার অপর 

পারে সমাহিত কর! হয়| সাম্রীজ্ঞী 

নুবজাহানের আদেশে তাহার উপর 

একটা উৎকৃষ্ট সমাধি মন্দির নি্মিত 

হয়। ইহা একটা দর্শনযোগ্য মন্দির | 

ইভমদ খী-_শেখ আবছুল কবিরের 
উপাধি | সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ের 

একজন আমীর । ১৬৬৬ শ্রীঃ অন্দে 

(হিঃ ১০৭৭) তিন একজন কলন্দর 

কর্তৃক নিহত হন। 

ইগুচিং __ তিনি একজন চীন দেশীর 
পরিবাজক | বিখ্যাত চীন দেশীর 

পর্যটক হিউএন সঙ্গের স্বদেশ প্রত্যা- 

গমন্র পঁচিশ বৎসর পরে ৬৭৩ খ্রীঃ 

অকে তিনি তায়লিপ্ত নগরে আগমন 

করেন | তিনি বিশ বংসর কাল 

এদেশে নালন্দ। প্রভৃতি স্থানে অবস্থান 

করিষা! তৎকালীন সকল বিষষে আলো- 

চলনা করিয়াছিলেন । ৬৯৫ খ্রীঃ অন্দে 

জীবনীকোষ ৩১০ ৩ 

তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন এবং 

১৩ ঘ্রীঃ অবে পরলোক গমন করেন। 

ইত্তিয়- একজন বৌদ্ধ স্থবির । তিনি 
মহারাজ অশোকের আদেশে তাহার 

পুত্র মহীন্দ্রের সহিত সিংহল দেশে বৌদ্ধ 
ধন প্রচারার৫থ গমন করিয়াছিলেন 

ইনমোফু-তিনি একজন শুক নর- 
পতি । থ্রীঃ পুঃ ৪৯ অন্দে তিনি কিপিশ 

( কপিশা ) দেশ অধিকার করেন । 

ইনায়াও উল্লা খা_তিনি সম্রাট 
আওরঙ্গজীবের মুন্সী ছিলেন ৷ 
“আহকমই-আলমগিরী” নামে তাহার 

একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থ আছে। 

ইন্তিজম উদ্দৌল। খ। খানখানাম-_ 
নবাব কমর উদ্দিন খ। উজিরের দ্বিতীয় 

পুত্র । ১৭৪৮ খ্রীঃ অন্দে (হিঃ ১১৬১) 

তিনি দিল্লীর স্ম'ট আহাম্মদ শাহ কর্তৃক 

দ্বিতীয় বকুমীর পদে নিযুক্ত হন । 

১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে( হিঃ ১১৬৫) নবাব 

সব্দর জঙ্গের কার্ধ্য ত্যাগের পর,তিনি 

মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন। ১৭৫৯ খ্রীঃ 

অন্দের ২৬শে নবেম্বর ( হিঃ ১১৭৩, 

২য় রবির ৫ ) তারিখে তিনি ইমাদ- 

উল-মুল্ক গাজীউদ্দিন থ] কর্তৃক নিহত 
হন। ইহার ভিন দিন পরেই সম্রাট 

দ্বিতীয় আলমগীরও নিহত হন। 

ইন্দিরা দেবী-তিনি উড়িস্যার গঙ্গ। 

বংশীয় বিখ্যাত নরপতি অনস্তবন্শী চোড় 

গঙ্গের অন্ততম1 মহিষী ও রাঘবের জননী 

ছিলেন। অনস্তবন্ম। চোড় গ্ দেখ। 



৩০১ 

ইন্দুভট- একজন আমুর্কোদ শান্ত 
ৰেত্বা। তিনি 'অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ" গ্রন্থের 

এক টীকাঁরচন! করিয়াছেন । 

ইন্দুলেখা _ একজন স্ত্রী কবি । 
'ন্ুতাষিতাবলী” ও 'শার্গধরপদ্ধতি? 

নামক সংঙ্কত কাব্যে তাঁহার কবিতার 

উল্লেখ আছে। তাহার সময় নিশ্চিত- 

রূপে এখনও নিত হয় নাঁই। 

মুলমান অধিকারের পুর্বে তিনি 

বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমখূন ভয়। 

ইন্দ্র- গ্রাঁচীনকালের একজন বিখ্যাত 
বাকরণ কর্তা। তাহার রচিত 

ব্যাকরণ উন্দ্রব্যাকরণ” নামে খাত। 

তিনি পাণিনিরও পুন্ধবন্তী সুতরাং 

রী: পৃঃ সপ্তম শতাবীরও পুব্বে বর্তমান 

ছিলেন । বুদ্ধ গ্রন্থ অবদান শতকে 
উল্লেখ আছে যে, সারিপুত্র এন্দ্ 

ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছিলেন । 

ইন্দ্র তিনি একজন আরুর্বেদ শাস্ত্র- 
বেত্তা খধি ছিলেন। তিন অশ্িশী ও 

কুমারের নিকট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন 

করেন। মহধি আত্রেয় ইন্দ্রের নিকট 
আনুর্ষধেদ শাস্গ অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় 
'আত্রের়নংহিতা,? রচনা করেন। 

তংপরে সেই পংহিত। স্বীয় শিষ্য ভেল, 

জাতুকর্ণ প্রতথাতিকে অধায়ন করান। 

আত্রেয দেখ। 

ইন্জ- তিনি রাষ্ত্রক্ট বংশীয় গোবিন্দের 

পৌত্র ও কর্কের পুত্র ছিলেল। ইন্ু 
চালুক্য বংশীয় এক বাঁজকুমীগীকে 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক 

বিবাহ করিয়াছিলেন। তীহাঁর গর্ভে 

দ্ীতুর্গ নামে এক পুত্র জন্মে । 

ইক্দরকীন্তি প্রথম-_তাহার অন্ত নাম 
অচঙ্গফনাই বা উত্তঙ্গ ফণী। তিনি 

স্বাধীন ত্রিপুরার নরপতি নুর্ধযরায়ের 

পুত্র এবং ৯৩ তম নরপতি ছিলেন । 

ইন্দ্রকীন্তি দ্বিতীয়-তিনি স্বাধীন 
ত্রিপুরার নরপতি নরেন্দ্র বন্দীর পুত্র। 
তিনি ত্রিপুর হইতে ৬০ তম নরপতি 

ছিলেন। তাহার পুত্র ধীমান। সন্ত 

নাম পাইন! রাজ । 

ইন্দ্রগমী_তিনি একজন সংস্কৃত 
বৈয়াকরণিক পণ্ডিত ছিলেন। খুব 

সম্ভব তিনি কলাঁপ ব্যাকরণের রচগ্রিত। 

সর্ববন্মীর পূর্ববর্তী ছিলেন। তদ- 
রচিত ব্যাকরণ নেপালে নিবাসী 

বৌদ্ধগণ কর্তৃক আদৃত হইত বলিয়! 

কথিত হয়। 

ইন্দ্রগুগ্ত- বঙ্গের আধপতি দেবপাঁলের 
রাজত্ব কালে নগরহার নগরের (বর্তমান 

জালালা বাদ) অধিবাণী ইন্ত্রগুপ্তের পুত্র 

বীরদেব মগধের অন্তর্গত বশোধন্মুপুরে 

দুইটী চৈত্য ও একটা বজ্বানন গ্রতিষ্ঠ! 

করিয়াছিলেন । 

ইক্্রচন্দ্র-(১) জলন্ধরের (ত্রিগর্তের 
অন্তর্গত কাঙ্গারাকুট ) রাজবংশী 

অন্থতম রাজ | তিনি ১০৪* খ্রীঃ 

অবে বর্তমান ছিলেন। তাহার কুর্যয- 

মতী নায়ী কনিষ্ঠ কন্তাকে কাশ্বীরপতি 

( অনন্ত দেব--১০২৮-- 



ইজ্জচজ্জ 

১০৮১ খ্রাঃ) এবং জ্যেত। কন্তা আশা।- 
1 ৬ 

মতীকে অনস্তরাজের সেনাপতি কুদ্রপাল 

বিবাহ কর্নে। 

ইজ্দচজ্জ সিংহ রাজা-_-তিনি দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দের বংশধর ও পাইক পাড়।র 

জমিদার ছিলেন। তিনি রাঁজ। ঈশ্বর 

চক্র সিংহের পুত্র । তিনি অল্প বয়সেই 
সাধুতা ও সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়! যথেষ্ঠ 

খ্যাতি লাভ করেন। তিনি উদাঁর- 

চেতা! ও সঙ্জন বলিয়া লোক প্রিয় 

ছিলেন । যে ছ্রেটসম্যান পত্রিকা এখন 

ভারতের সর্বপ্রকার উন্নতির বিতোধী 

মত প্রচারে অগ্রণী, সেই ্টেটসম্য।ন 

পত্রিকার 509695 1791) ) স্বত্বধিকাগী 

ও সম্পাদক ন্বর্গী় রবার্ট নাইট 
(10707 1675160% ) সাহেব একবার 

তাহার পাত্রকাক্স বদ্ধমান রাজের বিরুদ্ধে 

লিখিয়। মান্হানীর দায়ে বিপন্ন হন। 

সেই সময়ে রাঁজ। হঞ্জচন্দ্র সিংহ তাহাকে 

সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন । 

এক সময়ে গরিয়েণ্টেল বীমা কোম্পানীর 

অবস্থা অতি শোঁচনায় হইরা দাড়ার 

সেই সময়ে তিনি তাহাদিগকে সাহায্য 

করিয়। রক্ষা করেন । এই মদাশয় 

রাজ দেশের সর্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানে 

মুক্ত হস্ত ছিলেন । কথিত আছে 

তিন বিড়ালের বিবাহ দিয়া তিন লক্ষ 

টাক। বায় করিয়াছিলেন । তিনি অতি 

তেজন্বী পুরুষ ছিলেন। তাহার মগ্চ 

পানে আসক্তি ছিল। কোনও পমজ্ষে 

জীবনী-কোবৰ ৩০২ 

বুন্দাবনের কোনও সাঁধু বৈষবের 
প্রভাবাধীন হন । এক সময়ে সেই 

সাধু তাহার নিকট প্রার্থী ভাবে উপস্থিত 

হন। তিনি শ্ঠাহার প্রার্থন! পুর্ণ করিতে 

সম্মত হন। তখন সাধু বৈষ্ণব তাহাকে 

মগ্ভপান হইতে বিরত হইতে অনুরোধ 

করেন। তিনি সেইদিন হইতেই মগ্য- 

পানে বিরত হন। ইহা মনের কম 

বলের পরিচারক নহে । ১৮৭৭ খ্রীঃ 

অন্ধের জ্ুবলী উৎসদ্দে ধড়লাট আর্ড 

লিটন কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি 

দিল্লীতে উপস্থিত হন। বড়লাট তাহার 

সদ্ গুণের প্রশংসা করিয়। তাহাকে একী 

দরবার মেডেল উপহার দেন। 

তাহার ছুই িধাহ হইয়াছল । 

তন্মধ্যে প্রথম। পত্রী সরস্বতী নামী একটা 

কন্ত! প্রসব করিয়া োকান্তরিত হন। 

মুক্নাণদাবাদ জিলার অন্তর্গত পাচ খুপা 

গ্রাম নিবাশা শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক 

মহাশয়ের সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

ঠাহারহ পুত্র সতোন্্র নাথ খোষ । 

রাঁজ। ইন্দ্রচ্ত্র প্রথম! পত্বার লোকাস্তর 

গমনের পর রশোড়া (নিবালী ভাগণ 

পুরের ডাক্তার লাডলী মোহন খেষ 

মহাশয়ের কন্তা মুণালিনা দেবীকে 

বিবাহ করেন | কিন্তু তাহার গভে 

কোন সন্তান জন্স গ্রহণ করেনাই। 

১৮৯৪ খ্রীঃ অন্দে মাত্র ৩৭ বৎসর বমসে 

এই আদর্শ রাজা পরলোক গমন 

করেন। তাহার মৃত্যুর পরে রাণী 



৩০৩ 

মৃণাশিনী শ্রীযুক্ত অরুণচন্ত্র সিংহ 
মহাশয়কে পুষ্ঝ পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। 

তিনিও নাঁন। প্রকার সংকাধ্য দ্বার! 

বংশের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতে- 

ছেন। 

ইন্দর্টাদ জগ শেট -তিনি মুরশিদা- 
বাদের জগৎ শেট হরক চাদের গোষ্ঠ 

পুত্র। জগংশেট কাহারও নাম নহে 

উপাঁধ মাত্র। এই শেট বংশের আদি 

নিবাস রাঁজপুতাঁনর অন্তর্গত যৌধপুর 

প্রদেশের নাগ গ্রামে ছিল । তাহার! 

পূর্বে শ্বেতাশ্বরী জৈন "ছলেন ' পরে 

বৈষুব হইয়াছেন । রাজন্ব ব্যিয়ে 

জমিদারদের সহিত তাঙগাদেরই সংশ্রব 

ছিল। বাণজ্য ব্যয়ে হাহাগা ত 

বধান করিতেন। তাহাদের মত অনু- 

সারেই মুদ্রা প্রস্তুত হইত। 

প্রধান প্রধান স্থানে তাহাদের গণি 

ছিল। বর্তমান সময়ের ব্যাঙ্কের স্ায় 

কাজ তাহাদের দ্বারাই মেই লময়ে 

নির্বাহ হইত। জমিদার, মহাজন, রাজা, 

মহারাজ, মন্ত্রী, নবাব, পাতশা'সকলেই 
অর্থের জন্তখ তাহাদের সহায়ত। গ্রহণ 

কারতেন। সেই জন্য দেশের রাজ- 

নীতির মূলেও তাহাদের 'প্রভীব কম- 
ছিল না । ইঞ্্র্টাদ ১৭৮৯ থীঃ অবে 

গর কর্ণওগালিসের নিকট হইতে জগৎ 

শেট উপাধি প্রাপ্ত হন। এই জগৎ 

শেট উপাধি ইন্ত্রটাদের পর আর কেত 

প্রাণ্ত হন নাই। তাহার মৃত্যুর পরে 

চি 

দেশের 

ভারতীয়-এতিহাদিক ইজ্জদত্ত 

তাহার পুত্র গোগিন্দটাদ, শেটের গণ্দ 

প্রাপ্ত হন | এই অপরিমিত ব্যন্ী 

গোবিন্দ চাঁদ অত্যল্প কাল মধোই হৃত 

সর্বস্ব হইয়া, ১৮৪৩ খ্রীঃ অন্ধে মালিক 

১২শ শত মুদ্রা ব্রিটিশ সরকার বৃত্তি 

পাইয়াছিলেন | ১৮৬৪ শ্রী; অবেে 

তিনি পরলোক গমন করেন। 

ইন্দ্রজাল--একজন আযুর্ধেদ শান্গর- 

বস্তা । তাহার গ্রন্থ হইতে মোমহন 

বাঘর স্বীর “মোঁমন বিলাস" গ্রন্থে বচন 

উদ্ধত করিয়াছেন। 

ইন্দ্রজি (১) একজন জ্যোতি 
পণ্ডিত। শাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

_ইন্দ্রজিৎ কেরলী”। €২) কাশ্মীর- 

পাত তৃতীয় গোনদ্ের পুত্র বিভীষণ 

পরলোক গমন করিলে, তাহার পুত্র 

ইন্জরজিং ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। 
( ১*৯৪-১১২৯ খ্রীঃ) । তৎপরে তাহার 

পুত্র রাবণ [বশ বৎসর রাজত্ব করেন । 

ইক্দ্রদত্ব _ (১) একজন আধুর্বেদ 

শাস্ত্বেন্তা । তাহার র.চত গ্রন্থের 

নাম “রত্বমাল1 দধীচি” | (২) অনেকের 

ধারণ। হিন্দুর। ইতিহাম লিখিয়া৷ রাখেন 

নাই, তাহ! সত্য নহে। অনেকে 

অনেক ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, 

কিন্তু তাহ। এখন পাওয়া যাইতেছে না। 

ক্ষত্রিয় জাতীয় ইন্দ্রদত্ত বুদ্ধপুরাণ নামে 

একথানি গ্রন্থে বাংলার সেন বংশীয় 

প্রথম কয়েকজন বাজার বিবরণ 

লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। .ইহ]। তারা 



নাথের গ্রন্থ পাঁঠে জান! যায়। বিস্ত 
ছুঃের বিষয় বুদ্ধ পুরাঁণ এখনও পায়! 

যাঁয় নাই। 
ইজ্জদমন--আদাম প্রদেশের রাঙ্গ।- 

মাটি নামক স্থানে ইন্দ্রদমন রাজা 

ছিলেন। তিনি মুসলমানদের অধীনতা 

স্বীকার করিগক্পীছিলেন। ১৬৬৮ খ্রীঃ 

অব্দেআহম নরপতি চক্রধ্বজজ কর্তৃক 

তিনি পরাজিত হুইয়াছিলেন। 

ইজ্দিক্স -_ তিনি দৈনাচার্ধ্য সুস্থিত- 
গিরির শিষ্য ছিলেন। তাহার রাজত্ব 

কালে প্রসিদ্ধ জৈনীচার্য্য কাঁলিকাচাধ্য 

প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। ইন্দ্রদিন্নের 
শিষ্/ দিন্নসুরী, দিল্ন্ুরীর শিষ্য সিংহ 

স্ুরী এবং সিংহস্গরীর শিব্য বজ্ঞম্বামী 

ছিলেন। 

ইন্দ্র দেবী-_কাশ্শীরপতি মেঘ বাহনের 

অন্থতম! পত্রী । তিনি নিজ নামে 

ইন্্রদেবী বিহার নামে একটা নিহার 

স্তুপ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। 

ইজ্জনন্দী-_ লেমীচন্র নামক দিগম্বর 
সম্প্রদায় ভুক্ত প্রসিদ্ধ গ্রৈন গ্রন্থকার 

ও অন্ততম আচাধ্য | 

ইজ্জনাথ বন্দ্যোপধ্যায়-_বর্ধমান 

জিলা গঙ্গাটিকুরি গ্রাম নিবাসী। 

তাহার পিতা বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

পৃথিয়ার একজন প্রমিদ্ধ উকিল 
ছিলেন। ১৬১১ শকের (১৮৪৯ খ্রীঃ) 

রা জৈষ্ঠ বর্ধমানের অন্তর্গত পা 

গ্রামে মাহুলালছে তাঁহার জন্ম হচ্জ। 

জীববী-কোনি ৩০৪ 

তিনি ক্যাথিড্রেল কলেজ হইতে ৰি-এ, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল, 
বীর্ভূমের অন্তর্গত হেতম্পুর স্কুলের 
ছ্ডে মা্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

তৎপরে বি, এল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়। 

পিতার কর্মস্থল পুণিয়ার় উক্ালতী 
করেন। তৎপরে কিছুদিনঃমুনসেফের 

কাধ্য করেন। সেই কাধ্য ভাল 

না লাগায় আবার পুণিয়ার উকালতি 

আরম্ভ কবেন। কিছু'দন হাইকোর্টে 
উকালতি করিয়া বর্ধমানে স্থায়ীভাবে 

উকালতী করিতে আরম্ভ করেন। 

বল৷ বাহুল্য উকালতীতে নি যশ 

অঞ্জন করিতে পারেন নাই । তিনি 

সরল হাস্ত পরিহাস 9 ব্যঙ্গে অদ্বিতীয় 

ছিলেন । তিনি ব্যঙ্গবিজ্রপ পরিপূর্ণ 

পপঞ্চানন্দ” লামে একখানা মাসিক 

পঞ্জিকা বাহির করেন। পরে বঙ্গ 

বাসীর সত্বাধিকারীর অনুরোধে ব্ঙ্গবাসী 
পত্রিকারই পঞ্চানন্দ বাহির হইতে 
আরম্ত হয়। তাহার ব্যঙ্গ কাব)'ভারত- 

উদ্ধার” এক সময়ে বিশেষ আদর লাভ 

করিরাছিল এবং অনেক বাঁকসর্ধস্থ 

কর্মবীরকে নংযত করিরাছিল। তাহার 

“কল্পতরূ” ক্ষুদিরাম নামক সামাজিক 
উপন্াসেও তাহার কৃতিত্বের পরিচয় 

পাওয়া যায়। অক্ষলন্ত্র সম্পাদিত" 
সাধারণী ও জন্মভূমি প্রস্থতি মানিক 

পত্রিকায় তাহার অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ 

বাহির হইয়াছিল। তাঁহার লেখার 



৩০৫ 

প্রভাবে অনেক বিলাতি রোগগ্রস্ত 

উদ্ধার্থগামী লৌকের চৈতন্ঠোদয় তইয়া- 

ছিল। দেশের ছুঃখ ছুর্দশায়ও তাহার 
হৃদয় বিগলিত হইত শ্রবং তৎপ্রতিকার- 
কল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন । ১৩১৮ 

বাংলায় ৯ই চৈত্র তিনি পরলোক গমন 

'ক্রেন। 

ইজ্দরনারায়ণ রায় চৌধুরী _ ১৭২৪ 

খ্রীঃ অব্ে ময়মনদিংহের অন্তর্গত কাগ- 

মারী পরগণাঁয় জমিদার ইঞ্জ্নারায়ণ রায় 
চৌধুরী রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইয়া 

মুরণীদকুলীরখখার কর্মচারী রেজেখার 

অত্যাচ'রে মুললমান ধর্ম গ্রহণ করিতে 

বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন তাহার 

নাম এনাত উল্লা খা চৌধুরী হইয়াছিল 
তাহার ভ্রাতা অনন্তরাম রাঁয় চেধুরীর 
বংশধরেরীই বর্তমান সন্তোষের পাঁচ- 

আনি ও ছরআ।নির জমিদাঁর। ইহাদের 

পূর্ব নিবাস যশোহরে ছিল! যশোহর- 

জিৎ চন্দ্রশেখর রায়ের বংশধর রমানাথ 

রার, ত্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর এথম ভাগে, 

বর্তমন টাঙ্গাইল উপবিভাঁগের অন্তর্গত 

সন্তোষ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। 

রচানাথের জ্যোষ্ট পুত্র হরিকাম, হরিরামের 

জোষ্ঠ পুত্র বলরাম । এই বলরামের 

পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ .ও অনস্তরাম। এই 

ক্ষনন্তরামের পুর বিশ্বনাথ বিশ্বনাথের 

ড্যেষ্ঠ গুত্র খবৃনাথ, রঘুনাথের কন্ঠ 

পুত্র কৃষ্ণনাথের পোষ্য পুত্র রাজনাথ, 

রাঁজদাথের পুত্র গোলকন!থ অতি 
১০-৫ % 

ৰ , 

তেজন্বী জমিদার ছিলেন। তারই. 
প্রভাবে নীলের ডীষ পরী অঞ্চলে বন্ধ 

হইয়। বায়। তিনি অকাঁলে অপুত্রক 

গণাযু. হইলে তাহীর স্ত্রী... জা্বী 
চচীধুরাণী বৈকুঞ্নাথকে পোখ্য গ্রহণ 

পূর্বক অতি দক্ষতার সছিত জমিদারী 
রক্ষা করেন। বৈকুষ্ঠনাথ কালে 

পরলোক গমন করিলে, তাহার স্ত্রী 

রাণী দিনমণি চৌধুরাণী কুমার হেমেন্্র 
নাথকে পোষা পুত্র গ্রহণ করেন। 

পূর্বোক্ত বিশ্বনাথের পুভ্র রামচঞ্জের 

বংশধর সন্তোষ পাচ আনীর জমিদার 

দ্রকানাথ রায় চৌধুরী । তাহার 
সহধগ্মিনী বিদ্ধাবাঁসিনী চৌধুরাণী নানা 
সৎকন্্ম ছারা দেশে বিখ্যাত ছিলেন। 

তাহাদেরই সন্তান 'বিখ্যাত কবি 

প্রমথনাথ চৌধুরী ও মহারাজা সার 
মন্সথনীথ রাঁর চৌধুরী। 
ইক্পাল- আসামের নরপতি রত্ব- 

পাল্রে পৌত্র ও পুরন্দর পালের পুন্তর। 
তাহার মাতা ছলভাদেবী ক্তিয় 

বংশোস্ৃতা ছিলেন। রন্ধ পালের 
জীবদ্দশ1ঃই পুরন্দর পাল পরলোর 
গমন করাতে, ইন্দ্রপাল সিংহাসনে 

আরোহণ করেন। তিনি অতি শাস্তি 

প্রিয়, জানা নুণীলনরত পরপতি ছিলেন? 
তাহার রাজত্বকাল অতিশয় শাস্তিপৃরণ 
ছিল। কাহারও কাহারও মতে তিনি 

বঙ্গাধিপ বিজন্বমেনের " সামন্ত রাজ 

ছিলেন। . | স্ে 
ভ 



ইজ বর্ধা 

ইল্জাবর্ধা প্রথম-_ কলিলের গজাবংশীর 
নরপতি | ৪৪১ খ্রীঃ অন্দের উৎকীর্ণ 

তাহার একখানি দানপত্র পাওয়। 

গিয়াছে । তাহার পুত্র দানার্ণৰ ও 

পৌত্র ইন্দ্রবর্মা ( দ্বিতীয় )। 

ইন্দ্রবল্পভ--তিনি আসামের কাচারি 
জাতীয় নরপতি ভীমদর্পের পুত্র । 

১৬৩৭ গ্রীঃ অবে তিনি পিতৃসিংহালনে 

আরোহণ করেন । তিনি আসামের 

আহম বংশীয় নৃপতি প্রতাপ দিংহের 

আনুগত্য শ্বীকার কক্রিয়াছিলেন | 
১৬৪৪ শ্রীঃ অন্দে তাহার মৃত্যুর পর 

বীরদর্পনারায়ণ রাজ] হল। খুনথার। দেখ 
ইক্জভূতি-(১) জৈন ধর্মাচাধ্য 
মচাবীরের অন্যতম প্রধান শিষ্ু। 

তিনি গৌতম নামেও পরিচিত ছিলেন । 
তাহার পিতার নাম বন্ভৃতি ও মাতার 

নাম পৃী। মহাবীরের মৃত্যুর দ্বাদশ 
বৎসর পরে বিরানববই বৎসর বয়সে 

(শ্্ীঃ পুঃ ৪১৬) তিনি পরলোক গমন 

করেন। ইন্ত্রভৃতি ও নধর্মস্বামী 
নামক অপর একজন জৈন সন্ধ্যাসী 
উভয়ে মিলিত হইয়া! মহাবীরের অনেক 
উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জৈন 

ধর্ম শাস্ত্রের অনেক অংশ হন্ত্রতৃতির 
রচন! অথব1 তাহাতে তাহারই বণিত 

বিষয় লিপিবদ্ধ আছে । (২) একজন 

প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্ধয। শ্রঃ ৬৮৭ অর্ধ 

হইতে ৭১৭ জব্দ পর্যযস্ত তিনি জীবিত 
ছিন্ধেন। কাহারও কাহারও মতে 

জীবনী-কোব ৩০৬ 

তিনি উড়িষাার ( উড্ডিয়ান ) রাজ। 

ছিলেন। লাম! ধর্মের প্রবর্তক 
পদ্মসম্তব তাহার পুত্র ছিলেন। ইন্ত্রভূতি 

অনেকগু£ল তন্্গ্রস্থ রচলা করেন । 

তন্মধ্যে “জ্ঞানসিদ্ধি' সমধিক প্রসিদ্ধ । 

ইন্দ্রভূতির ভগিনী লক্ষীংকরাও একছন 
তাম্ত্রিক আচার্যা ছিলেন এবং তিনি 

'অদ্বয়সিদ্ধি নামে সহজিয়া মতের 

একখানা গ্রস্থ রচনা করেন। “তথাগত 

গুহাক” অথবা “গুহাক সমাজ” নামক 

অপর একখানি গ্রন্থও তাঁহার রচিত 

বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। 

ইন্দ্রমাণিক্য-_স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা 
দেবমাণিকোর দ্বিতীয় পুত্র । তাহার 

অগ্রজের নাম বিজয় মাণিক্য। লক্ষমী- 
নারায়ণ নামক জনৈক মিথিলাবালী 
তান্ত্রিক ব্রাঙ্গণ দেবমাণিকোর উপর 

অতিশয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 

তাহারই পরামর্শে রাজা আটজন 

সেনাপতিকে “চতুর্দশ দেবতার” 

নিকট বলি প্রন্ণান করেন। লক্ষ্মী 
নারায়ণ কৌখলে রাজাঁকেও এক 
শ্শানে লইয়! যাইয়া বধ করেন এবং 

প্রচার করিয়। দেন যে, তিনি দেবরোষে 

নিহত হইয়াছেন। অতঃপর বাজার 

ত্যেষ্ঠ পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মী 

নারায়ণ ইন্জ্রমাণিক্যকে সিংহাসনে 

স্থাপন করেন (১৫৩৫ খ্রীঃ )। কিন্তু 

রাজ্যের লোকের! বিদ্রোহী হইয়া 
লক্ষমীনারাঁয়ণ, ইন্ত্রমাণিক্য ও তাহার 



ইজ্জাযুধ 

তাকে বধ করিয়! বিজয় মাঁণিক্যকে 

সিংহাসন প্রদান করেন। ইন্ত্রমাণিক্য 
মাত্র চারিমাস কাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 

ছিলেন। 

ইজ্্রমিত্র_মগধের মিত্র ( শুক্গ ) বংশীয় 
একজন রাজ । তাহার ন'মাঙ্কিত 

দুইটি মুদ্রা পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ 

খনস কাঁলে পাওয়া গিয়াছে । তাহার 

রাঁজত্বকাল নিরূপিত হয় নাই। 

ইজ্মুতখী- একজন প্রাচীন ( অনুমান 
শ্ীঃ ১৫শ শতাবী) বাঙ্গালী মহিল! 
কবি। তাহার রচিত পদাবলী পাওয়। 

গিয়াছে । 

ইজ্জরাজ (১)_বেঙ্গীর চালুক্যবংশীয় 

নরপতি কুজবিষ্ুবর্ধনের দ্বিতীর পুত্র । 
তিনি মাত্র ছয় মাস রাজত্ব করেন। 

(৬৬৭ শ্রীঃ)। তৎপরে তাহার পুত্র 

বিষুবন্ধন (২য়) রাজা হন। কুক্জ- 

বিষুবন্ধন দেখ। (২) বাষ্ট্রকৃট বংশীয় 
কর্কের পুত্র ইন্ত্ররাঞ্জ (২য়)। তিনি 

অন্থমান ৭১৭ ত্রীঃ অব্দ পর্ণ পাজত্ব 

করেন । তিনি চীঁলুক্যবংশীয়া এক 

রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাহার 

গর্ভে প্রবল প্রতাপান্বিত নযপতি দস্তি- 

হুর্গ জন্মগ্রহণ করেন। দস্তীবন্ধা দেখ । 

(৩) রাষ্ট্রকূট বংশীয় প্রথম নরপতি দগ্তী- 
বন্মার পুত্র ইন্্রাজ (১ম)। তাহার 
পুত্র গোবিন্দ (১ম)। (৪) এই রাষ্ট্র 

কট বংশে ইন্দ্ররাজ নামে আরও ছুইজল 
রাজ। ছিলেন। চিনি কষ ( ছ্িতীঘ্ ) 

জীবনী-কোষ ৩০৭ 

শুভতু্গ অকালবর্ষের পৌন্র । তাহার 
পিতা জগতুঙ্গ রাজত্ব করেন নাই । 
তিনি ৯১৪-৯১৭ খ্রীঃ অব পর্য্যন্ত রাজত্ব 

করেন। তৎপরে তাহার পুত্র অমোঘ- 

বর্ষ (দ্বিতীয় ) রাজত্ব করেন। তৃতীয় 

ইন্দ্রবাজ কনৌজ আক্রমণ করিয়া! জয় 
করিয়াছিলেন | (৫) কাশ্ীরপতি 

হর্যদেবের অন্ততম সেনাপতি । উচ্ছ- 
লের বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া ভিনি ' 
নিহত হুন। 

ইঞ্রসেন-_ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক 
দিউ.লাগের অন্থতম শিক । তীাহারই 

আলয়ে ধর্মবকীন্ডি প্রথমে “প্রমীথ সমুচ্চয়ঃ 

নামক গ্রস্থের পরিচয় প্রাপ্ত হন। 

ইন্দ্রসেন রায়-_ আসামের অন্তর্গত 

জয়ন্তীপুরের একজন ত্রাঙ্ষণ রাজ। | 
তিনি খাচিয়! রাজ। নামেও খ্যাত 

ছিলেন । 

ইজ্জাগি মিত্র _ মগথের ক্থবংশীয় 
রাজাদের একজন সামন্ত রাজা। বুদ্ধ- 

গয়ার বোধিবৃক্ষ ও বজ্কামনের উপর 

মহারাজা অশোক ষে যে মন্দির নিশ্মীণ 
করাইয়াছিলেন, ইন্রাপ্সি মিত্র তাহার 

চতুর্দিকে একটি পাষাণ বেষ্টনী নির্খ্াগ 
করাইয়৷ দিয়াছিলেন। 
ইজ্জায়ুধ (১ )- গোৌঁড়াধিপৃতি চঞ্রা* 

সুধের পু) ৭৮৩ আয জন্দে তিনি 

রাজপদ প্রাপ্ত হন। তিনি বৈদিক- 

দিগের পক্ষ দমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া, 

নিন্দিত হইয়া খাকেন। (২)কান্তকুজ 



ইক্জিয়াণল্দ 

রাজ ইন্ত্রাু ৭৮৩ শ্বীঃ অব্দে বর্তমান 
ছিলেন । তিনি গুজ্জর প্রতীহার 
রাঁজগণের অন্রগ্রহ প্রার্থি ছিলেন | 

গোঁড়েশ্বর ধর্খপালদেব কর্তৃক তিনি 
রাজ্যচু ত হইপ্লাছিলেন। 
ইঞ্জিয়ানন্দ কবীক্দ্- বাঙ্গালী বৈষ্ণব 
কবি। তিনি 'চৈতন্য মঙ্গল রচগ্িতা 

প্রসিদ্ধ কবি জয়ানন্দের আত্মীয় ছিলেন: 
ইন্দিয়াননের রচিত গ্রস্থাদির পরিচয় 

পাওয়া যার নাই। 

ইঞজ্জেস্বর চুড়ামণি -_ উত্তর বঙ্গের 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিত | তাহার কন? 

মানিনী দেবী পরম বিদ্যী ও স্থতি শাস্ত্রে 
ব্যুৎপন্না ছিলেন। প্রমিদ্ধ নৈয়ায়িক 
পণ্ডিত রুদ্রমঙগল ভাঁয়ালঙ্কার মানিনী 
দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 

ইফতিখার খা এক গন মুঘল সেনা- 

পতি। বাঙ্গালার ননাব ইসলাম খার 

পময়ে উড়িস্ত/র প!ঠান সর্দার 'গসমান 

1 বিদ্রেহী হইলে, ইফতিখার খা? 
ভৃতি তাঁহাকে দমন করিতে যাইয়। 

যুদ্ধে নিহত হন। 

ইবন ককর উদ্দিন আঞ্জ- পারস্তের 

অন্তর্গত শিরাজ নগরের প্রসিদ্ধ সৈয়দ 

ংশোডুত ফকর উদ্দিন কাশ্মীরির পুত্র। 
তাহার নামান্তর জামালউন্দিন হোঁশেন 

আঞ্জ। তিনি ভারতে আগমন করিয় 

প্রথম কিছুকাল দাক্ষিণাঁত্যে ও পরে 
আগ্র। নগরীতে বাসকরেন। সম্রাট 
আকবরের সময়ে তিনি তিন হাঁজাঁর 

জীবনী-কোবষ ২৩০৮, 

সৈন্তের অধিনায়ক হন। পরে সম্রাট 

জাহাঙ্গীর তাহার চারি হাজার সৈশ্গের 
নায়কত্ব এবং 'আজাদ উদ্দৌল্প। উপাধি 
প্রদান করেন। ১৬০৫ শ্রী; অব 

( হিঃ ১০১৪) তিনি "ফরহাং জাছাঙ্গি রী” 

নামক অভিধান সঙ্কলন করিয়া সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের নামে উৎসর্গ করেন। 

ইবন বতুতা-_একজন আরণ দেশীয় 
ভ্রমণকারী | তিনি দিল্লীর সম্্রট 

মোহাম্মদ তুঘলকের সময়ে ভারত ভ্রমণে 

আগমন করেন। সম্মাট তাহাকে 

দিল্লীর বিচারকের পদে নিধুক্ত করেন। 
তাহার রচিত ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থ ভাতের 

তৎকালীন ইতিহাস ও অন্তান্ত বিষয়ের 
মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ। ১৩৩২ প্রীঃ অব 

তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন। 
ইবন বতুতা ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত ১৮২৯ 
গ্বীঃ অন্ধে রেভাঁঃ এস্ লি, বি-ি, 

1186 তি. [,0০. 73. 1)১ কর্তৃক ইংরেন্সি 

ভাষায় অনুদিত হয়। 

ইবন হোশেন-_ঢাকার নণাব শায়েন্ত। 
খর অধীনস্থ একজন নৌসেনাপতি। 

১৩৬৫ খ্রীঃ অবে' সন্দীপ বিজয়ে তিনি 

অন্থতম সেনাপতি ছিলেন। 

ইবাজ খা হায়দ্রাবাদের নিজামের 
একজন সেন্পতি। তিনি মহারাজ 

শাছর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে ধাইয়! 

পরাজিত হন এবং স্বয়ং দিঞ্জামও 

সেনাপতিকে সাহায্য করিতে যাইয়া, 

তদন্ুরূপ ফল লাভ করেন। শ্তুজি 



৩০৯ 

পেশোয়ার বুদ্ধি কৌশলে নকল চেষ্ট। 
বার্থ হয়। অবশেষে ১৭২৮ হ্রীঃ অবে 

নিজাম বাঁজীরাও পেশোয়ার সর্তানুযারী 
সন্ধি করিতে বাধ্য হন। 

ইত্রাত (১)-_ইহার আঁসল নাঁম মীর 
জরউদ্দিন। তিনি উর্দ, ভাষায় পঞ্প- 
বতের কাহিনী অনুবাদ করিতে আস্ত 
করেন। কিন্ত গ্রন্থ শেষ হুইবার পূর্বেই 
পরলোক গমন করেন (১৭৯৫) | 

উক্ত গ্রন্থের শেষ অংশ গোলাম আলি 

ইত কর্তৃক ১৭৯৬ খ্রীঃ অব প্রকাশিত 

হয়। (২) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 

তিনি দিল্লীর একজন খ্যাতলাম! গায়ক 

ছিলেন | মির্জা আবদুল কাদের 
বেদিলের পরামর্শে তিনি কবিতা পিখিতে 

আরম্ভ করেন। তিনি কবি নাসির 

আলির সমসামফ়িক ছিলেন । 

ইত্রাহিম আদিল শাহ্, প্রথম-__ 
বিজাপুরের সুলতান ইস্মাইল আদিল 
শাছের পুত্র । তাহার অপর নাম 

আবুল নসর | হী: অবে 
(হিঃ ৯৪১ ) তিনি ভ্রাতা মল্লে। আদিল 

"হের মৃত্যুর পর, বিজাপুরের মিংহাঁননে 

আরোহণ করেন। তিনি আলাউদ্দিন 

ইমাদ শাহের কণ্ত। র[খিয়। সুলতীনাকে 

বিবাহ করেন | ১৫৫৮ হীঃ আবে 

তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র আলি 
আদিল শাহ সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। তীারই রাজত্বকালে বিখ্যাত 

১৫৩৫ 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক 

নিজামের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু বাজীরাও : 

ইত্রাহিন 

মেহতরী মহল নামক ভজনালয় (মসজিদ) 
নিশ্গিত হয়। 

বিজাপুরের সুলতান, তাহার অন্য 

নাম আবুল মজাঠঃফর। তিন আদিল 
শাহের ভ্রাতা তহমাম্পের পুত্র । ১৫৮৯ 

গ্রীঃ অবেে ( হিঃ ৯৮৮ মাত্র নয় বংসর 

বরসে তিনি, আদিল শাহের মৃত্যুর পর 

বিজাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

তাহাঁর নানাঁলক অবস্থার মৃত সম্বাটের 

পরী টাদবিবি এবং কামাল খ'। দখানি 

রাঞ্জকার্ধ্য পরিচালনা করিতেন | 

কামাল খা] অঙিশর ক্ষমত! প্রিয় 

ছিলেন। তজ্জন্ত তিনি অচিরেই হাজী 

কিশোয়ার খা] কর্তৃক নিহত হন এবং 

হাঁজী সাহেব স্বন়্ং বাঁজকার্ধ্য পরি- 
চালনার ভার গ্রহণ করেন । কিন্তু 

তিনিও চক্রান্তকারীদের হস্তে জল্লকাল 

মধ্যেই নিহত হন। পরে আক্লাস 
থ? রাজকাধ্যের ভার প্রাপ্ত হন । 

কিছুকাণ পরে দিলোয়াঁর খঁ1 তাঁহ!কে 
বধ করিয়। শ্বয়ং র'অকাধ্যের ভার গ্রহণ 

করেন। ১৫৯০ খ্রীঃ অব্য নুলতান 

বং তাহাকে পদচ্যুত এবং ১৫৯২ প্রীঃ 
মকে তাহার ছৃষ্টিনাশ করিয়া তীঙাকে 
বন্দী করেন। প্রায় উনচষ্লিশ বৎসর 

রাজত্ব কারয়! ১৬২৬ খ্রীঃ অবে (হঃ 

১০৩১) তিনি পরঞপোক গমন করিলে, 

তাহার পুত্র মোহাম্মদ আদিল শাহ 
মিংহাননে আরোহণ করেন । 



ইত্রান্িম 

ইব্রাহিম আবুবেকর __ বিহার 
প্রদেশের একজন বিখ্যাত সাধুপুরুষ | 

দিল্লীর ফিরোজ শাহ তুঘলকের 
রাজত্বকালে তিনি বর্তমান ছিলেন । 
১৩৫৩ শ্রী; অবে (হিঃ ৭৫৩) তিনি 

পরলোক গমন করেন। বিহারের নিকট- 

বর্তী পাহাড়ী নামক একটি ছোট 
পাহাড়ে তাহার সমাধি বর্তমান আছে। 

ইক্রাহিম আলি থা _ রাজপুতানার 
অন্তর্গত টঙ্ক রাজ্যের নবাব। তিনি 

বিখ্যাত পিগারি সর্দার আমির খার 

পৌত্র | ১৮৬৭ খ্রীঃ অন্দের হত্যা- 

কাণ্ডের জন্য ইংরেজ সরকার তাহার 
পিতা মোহাম্মদ আলি থাকে সিংহাসন 

চ্ত করেন | ইব্রাহিম আলি খ। 
১৮৭১ প্রঃ অবে ইংরেজ সরকার 

কর্তৃকই সিংহাসনে স্থাপিত হন। 

ইব্রাহিম কুতধ শাহু-_ দাক্িণাত্যের 
পাঠান রাজ্য গোলকুগ্ডার অধিপতি 

কুলি কৃতব শাহের পুত্র। তাহার ভ্রাতা 
জ্বামণেদ কুলি খার মৃত্যুর পর, রাজ- 
রুখবচারীরা তাহার সাতবর্ধ বয়স্ক পুত্রকে 
সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু নর- 
পতি অতি অল্পবয়স্ক বিধায়, তাহারাই 

বিজয়নগরে অবস্থিত ইব্রাহিম শাহের 
নিকট দূত প্রেরণ করেন । ইব্রাহিম 
শাহ গোলকুগ্ডায় আগমন করিয়! 

১৫৫* শ্রী; অবে (হিঃ ৯৫৭) সিংহাসনে 

আরোহণ করেন। ১৫৬৫ প্রাঃ অবে 

তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্ঠান্ঠ মুসলমান 

জীবনীকোব ৩১০ 

রাজাদের সহিত মিলিত হইয়! বিজয় 

নগরের রাজ! রামরাঞ্কে পরাস্ত করিয়া 

তাহার রাঞ্জ অধিকার করেন। ১৫৭১ 

খ্রীঃ অন্দে (হিঃ ৯৭৯ ) তাহার সেনা- 

পতি রেয়াফৎ খা, তৎকালীন এক হিন্দু 

রাজার অধিকৃত রাজমাহেন্র দুর্গ 
অপ্রিকার করেন। বত্রিশ বখসর অতি 

গৌরবের মহিত রাজত্ব করিয়া ১৫৮১ 

ধ্রীঃ অবে (হিঃ ৯৮৯) তিনি পরলোক 

গমন করেন। 

ইব্রাহিম খর! (১)--গোলকুণ্ডার শেষ 
পাঁঠান নরপতি আবু ছশেনের অন্যতম 

সেনাপতি । মুঘল সম্রাট আওর জীব 

গোলকুওা আক্রমণ করিলে; তিনি অর্থ 

লোভে স্বীয় প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগ 

করিয়।, মুঘল পক্ষ আশ্রয় করেন । 

তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকতায় প্রধানতঃ 

গোলকুণ্ড দুর্গের পতন হয়। (২) 

বিখ্যাত আমির উল ওমর! আলি 

মর্দান খাঁর পুত্র। ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্ধে 

সমাট আওরঙ্গজীব তাঁহাকে পাঁচ হাঞ্জার 

সৈন্যের অধিনায়ক করেন | তিনি 

বিভিন্ন সময়ে লাহোর, কাশ্মীর, বিহার 

বাঙ্গাল। প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্তীর 

পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি অস্ভিশক্ 

নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন । তিনি 

শান্তি প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন এবং কৃষি ও 

বাণিজা বিষয়ে উৎসাহ দান করিতেন। 

সম্রাট আওরঙ্গজীবের আদেশে বিতা- 

ডিত ইংরেজ বণিকদিগকে, তিনিউ 
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পুনরায় বাঙ্গীল। দেশে আপিবার অন্গ- 

»তি প্রদান করেন। ১৬৯৬ হইতে 

১৭১২ খ্রীঃ অব্ব পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গাল! 

দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। শ্রী সময়ের 

মধ্যেই শোভাপিংহ বিদ্রোহী হন । 

সম্রাট বাহাছুর শাহের রাজত্বকালে 

তাহার মৃত্যু হয়। 

ইত্রাহিম খা কতে জঙজ-_সমআট 
ভাহাজীরের মহিষী নূরজাহানের কনিষ্ 
ভ্রাতা । ১৬১৬ শ্বীঃ অবে (হিঃ ১০২৫) 

সগট জাহাঙ্গীর তাহাকে চারি হাজার 

সৈন্তের অধিনাক্ধক পদ প্রদান করেন। 

অতঃপর প্রথমে কিছুকাল বিহারের 

শাসনকর্তীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাঁকিয়। 

তিনি ১৬২৩ থ্রীঃ অব বাঙ্গালার শাসন- 

কর্তীর পদ লাভ করেন। বিদ্রোহী 

রাজকুমার খুরমের ( পরে সম্রাট 

শা-জাহান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া 

তিনি নিহত হুন। 

ইব্রাহিম খ শুর__বাগানার শাঁসন- 
কর্তী গাজি থার পুত্র। ১৫৫৫ খ্রীঃ 

অন্ধের প্রথম ভাগে তিনি দিলীর সিংহা- 

সন অধিকার করেন । কিন্তু অল্পদিনের 

মধোই শের শাহের ভ্রাতুদ্পুত্র আহাম্মদ 

শাহ; তাঁহাকে পরাস্ত করিয়। দিল্লী 

হইতে বিতাড়িত করেন। 

গ্র; অবে ( হিঃ ৯৭৫) তিনি বাঙ্গাল 

দেশের পাঠান নবাব ্গুলেমান কর্তৃক 

পরাঞ্ধিত ও নিহত হন। 

ইব্রাহিম খা সৈয়দ-_দিল্লীর লমাট 

১৫৬৭ 

ভারতীয়-এঁভিহাজিক ইত্রাছিম 

শা-জাহাঁনের রাজত্ব কালে (১৬৫৭ শ্রীং) 

তনি শ্রীহট্টের শাসনকর্তা বা আমিল 

ছলেন। 

ইব্রাহিম নিজাম শাহ-_আহাক্মদ 
নগরের নিজাম শাহী বংশীয় সুলতান । 

১৫৯৫ খ্রীঃ অবে' (হিঃ ১৯০৩), তাহার 

পিত। দ্বিতীয় বৌরহাঁন নিজাম শাহ . 
পরলোক গমন করিলে, তিনি পিভৃ- 

সিংহাসনে আরোহণ করেন । চারি 

মাস রাজত্বের পর বিজাপুরের দ্বিতীয় 

ইত্রাহিম আদিল শাহের সহিত যুদ্ধে 

তিনি নিহত হন | তাহার উজীর 

মিরাণ মুঞ্জ নিজাম শাহী বংশের 

আহান্দদ নামক একটি বালককে 

সিংহাসনে স্থাপন করেন। 

ইত্রাহিম বরিদ শাহ্-__দাক্ষিণাত্যের 
আহাম্মদাবাদ বিদরের সুলতান | 

১৫৬২ শ্রী; অব্দে( হিঃ ৯৭৯) তাহার 

পিত৷ আলি ববিদের মৃত্যু হইলে তিনি 
আহ।ম্মদাবাদ বিদরের সিংহাসনে 

আরোহণ করেন। ১৫৬৯ শ্রী: অব 

( হিঃ ৯৭৭) তান পরলোক গমন 
করেন । তৎপরে তাহার ভ্রাতা দ্বিতীক় 

কাশিম বরিদ সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। 

ইব্রাহিম-বিন-নায়াল-_তিনি তুঘরল 
বেগের মাতুল । তিনি শেলন্ুকী 

বংশীয় প্রথম তুঘরল শাহকে যুদ্ধে 

পরাস্ত কৰিয়। বন্দী করেন। গন্ধে 

তাহাকে দৃষ্টিহীন করেন। ৯৫২ খ্রীঃ 
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অবে ( হিঃ ৩৫১ ) তুঘরল শাহের মাম! 

তুঘরল বেগ তাহাকে নিহত করেন। 

ইব্রাহিম বিন হারিরি -_-“তোয়াঁরথ 
ইব্রাহিমী+ নামক প্রসিদ্ধ ইতিহান গ্রন্থের 

রূচগ্নিতা ৷ উক্ত গ্রন্থে অতি প্রাচীন 

কাল হইতে সম্রাট বাবরের দিলীর 

সিংহানন লাভ কর! পধ্যন্ত সমরের 

একথানি প্রামাণিক ইতিহান। 

ইব্রাহিম মালেক-উল-উলমা! -__ 
শ্রীহটেন্ন অন্তর্গত তরফের মুসলমান 

শালনকর্তী মুসাফিরের চতুর্থ পুর | 

তিনি বিছ্ধাবস্তার জন্ত “মালেক-উল- 

উলমা+ উপাধি প্রাপ্ত হন। বারভূঁহয়ার 

অন্তম প্রসিদ্ধ ইসা খাঁর পিতা৷ কালী- 
দাঁস গজদানী ( ছুলেমান ) তাঁহারই 
নিকটে মুঘলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। 

ইত্রাহিম হোশেন লোদী-__দিদীর 
লোদী বংশীয় সুলতান সেকেন্দর লোদীর 

পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৫১০ খ্রাঃ 

অব্ধে (হিঃ ৯১৫) তিনি সিংহাসন লাভ 

করেন। তিনি অতি অকর্ম্ণ্য সআাট 

ছিলেন | তাহার সময়ে রাজশক্তি 

অতি নিস্ভেজ হইয়া! পড়ে৷ তাহার 
ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া রাজপিংহাঁসন 

অধিকার করিবার জন্য প্রয়াসী হন। 

ইব্রাহিম তাহাকে পরাস্ত করেন। কিন্তু 

ভ্রাতার গঙ্গীয় আমীরগণের প্রতি নিষ্ঠুর 
আচরণ করার, দেখ মধ্যে বিদ্রোহ বহি 

গ্রজ্ছলিত হইয়া উঠে | প্রথমেই 

পাঁঞজাবের শাপনকর্তী দৌলত খা 

জীবনী"কোষ ৩১২ 

বিদ্রোহী হইর। স্বাধীন] ঘোষণা! করেন 

এবং স্বীয় নামে খুতপ। পাঠ ও মুদ্রা 

প্রচলিত করেন। ইব্রাহিমের পিতৃব্য 

আলাউদ্দিন বা আলম খা, তাহার 

কোপাঁনলে পতিত হই কাবুলে পলাপ্নণ 
করেন। এই সময়ে কাবুলের শাননকর্ত। 
মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন। 
আলম থঁ। ভারতের সিংহাসন অধিকার 

করিবার জন, তী'হার সাহাব্য প্রার্থনা 

করিলেন । এই সময়ে পাঞজাবের অধি- 

পতি দৌলত খাও, ভারতবর্ষে অভিযান 
করিবার জন্ত বাৰরকে আমন্ত্রণ করি- 

লেন | বাবর ভারতবর্ষ অধিক! 

করিবার এই ন্ুবর্ণন্থযোৌগ পরিতাগ 

করিলেন না। তিনি জালম খাঁকে 

মাঁহাযাদান ব্যপদেশে সসৈন্তে পাঞ্জাবে 

উপস্থিত ভইয়! পাঞ্জাব অধিকার করি- 

লেন । আলম খাঁকে 1দবালপুরের 

*“1সনকর্তার পদে নিধুঞ্জ করির। বাবর 

কাবুলে গ্রত্যবর্তন করিলেন । এদকে 

দৌলত থখঁ। বাবরের ব্যবহারে অসম 

হইর়াছিলেন | সেজন্ত আলম খাঁকে 
তিনি পাঞ্জাব হইতে তাড়াইয়া দিলেন। 
আলম খ। কাবুলে উপস্থিত হইলেন। 
বাবর ১৫২৫ শ্রীঃ অবে আলম খাকে 

সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ সহস্র সৈ্যসহ পাঞ্জাবে 

উপস্থিত হইলেন। দৌলত খা! যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া পল।য়ণ করিলেন | 

বাবর ধীরে ধীরে পাণিপথ প্রান্তরে 
উপস্থিত হইলেন | ১৫২৬ স্রীঃ অন্দের 
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২০শে এপ্রিল ইব্রাহিম লোদির মহিত 
ুদ্ধ হয়। ইবাহিম যুদ্ধ করিতে করিতে 
সমর শযায় শয়ন করিলেন । ভারতে 

রাদ্রলঙ্ষ্মী মুঘলের অস্ক শায়িনী হইলেন। 
ইব্রাহিম শাহ, পীর_-একজন মুসল- 

মান সাধক | কচ্ছ নগরে তাহার 

সমাধি আছে। 

ইব্রাহিম শাহ, সুলতান _জৌন- 
পুরের পাঠান বংশীন সুলতান | ১৪০১ 

হী; অবে (হিঃ ৮০৪) তাহার ভাত। 

মাবারক শাহের মৃহ্ার পর তিনি 
(জীনপুরের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি পিষ্ভোৎসাহী নরপতি 

'ছলেন। তাহার রীজত্বক!লে জৌন- 

র বিগ্ভাচর্চার একটি কেন্দ্র হইয়াছিল। 

পরার চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৪ ০ 

এ অবে (হছিঃ৮৪৪ ) তিনি পরলোক 

গমন করেন। তৎপরে তাহার জ্োষ্ঠ 

পুত্র মাহমুদ শাহ শারকী সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ইব্।হিম শাহ এক. 
বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ ক্রিয়। 

বয়েকটি জিলা লু্ঠন করেন। বঙ্গের 

দাঁপান্তন শাদনকর্ত। আহাম্মদ শাহ 

(১৪০৯-১৪২১ খ্রীঃ, গ্রতীকার প্রথণা য় 

পশ্ত রাজের সহায়তা প্রার্থনা! করেন। 

আহাম্মদ শাহের অনুরোধে, পারশ্তুপতি 

ইরাহুম শাহকে তিরস্কার করেন। 

তৎ্ফলে ইব্রাহিম শাহ আর বাঙ্গাল! 
দেশে অভিযান করেন নাই। 
ইব্রাছিম শেখ--পিতার নাম শেখ 

ভারতীয়-এভিহালিক ইব্রোছিম 

মুনা। শেখ সলিম চিত্তি তাহুখরই 

ভ্রাতা ছিলেন | সমর আকবরের 

অধীনে তিনি পৈনিক বিভাগে কাজ 

কৰিতেন। ভ্র।ত। মোহাম্মদ হাকিমের 

মৃত্যুর পর আকবর যখন কাবুলে গষন 
করেন, সেই সময়ে ইব্রাহিম শেখ 
তাহার অনুগামী ছিলেন। পথে, ১৫৮৫ 
গ্লাঃ অন্দে হিঃ ৯৯২) থানেশ্বরে অতি- 

রিক্ত পাঁন দোষে তাহার মৃতু হয়। 

ইব্রাহিম শুকৃকর শাহ--বাঙ্গাল! 
দেশের বর্ধমান জিলার একজন সাধক 

ফকীর। তিনি প্রথম জীবনে জল- 

বহকের ক1ঁজ করিতেন। তৎপরে সুফী 

সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষদের নিকট ধর্ম 

বিষরক উপদেশ লাঁত করা, তিনি 

ধন্মুভাবে অনুপ্রাণিত হন | পরে 

কাবা ও ধর্ম গ্রন্থ সকল রচনা] করিয়া, 

প্রপসিদ্ধি লাভ করেন । এখনও বন্ 

পেকে তাহার লমাধি দর্শন করিতে 
গমন করিয়। থাকে । 

ইব্রাহিম, সুলতান-__গজনীর সু্া- 
তান প্রথম মসাউদের পুত্র । ১০৫৯ স্ত্রী 
অন্দে তিনি সিংহাসনে অ।রোঁহণ করেন 

এবং প্রায় চ্ঈশ বৎসর বাঙ্ত্ব করিয়। 
১০৮৮ হী; অব পরলোক গমন 

করেন। তিনি ভারতের প্রীন্তবর্তী 
কোনও কোনও স্থান অধিকার 

করিয়াছিলেন । 

ইত্রাহিম হোশেন, খাঁজ _ সম 
আকবরের বাজত্বকালের একজন 



ইব্রাহিম 

নম্তালিক লেখক | ১৫৯৩ খ্রীঃ অকে 

(ঠিঃ১০০১) তীঁহার মৃত্যু হয় । 

ইব্রাহিম হোশেন, মীরজা-_পিতাঁর 
নাম মোহান্মদ হোশেন মীরজ1। ইব্রাহিম 
হোঁশেন মীরজার! পাঁচ ভাই ছিলেন এবং 
তাহারা সকলে সমবেত ভাবে মীরজারা 
নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সম্াট 

হুমযুনের ভ্রাতা কামরান মীরজার 

কন্তাকে বিবাহ করেন । সমাট আকবর 

তাহাদের পাঁচ ভাঁইকেই সম্ভল ছুর্গে 
বন্দী করেন। ১৫৬৭ ত্রীঃ অব্দে (হিঃ 

৯৭৫ ) আকবর বখন মালব দেশ জয় 

করিতে গমন করেন, তখন “ঁমজারা+ 

বন্দী নিবাস হইতে পলায়ন করিয়া 
ভরুচ বন্দরের, চঙ্গিস খাঁ নামক একজন 

সন্ত্রস্ত বণিকের আশ্রয়গ্রহণ করেন। 

তাহার কিছুকাল পরেই পঞ্চ ভ্রাতা 

নিকটবর্তী স্থানে নানাৰপ উৎপাত 

করিতে আরস্ত করায়, সআটের সেন! 

পতি মুকম্ুম থ। ১৫৭৩ ত্রীঃ ( হিঃ ৯৮১) 

ইব্রাহিম হোঁশেনকে বন্দী করিয়। নিহত 

করেন । 
ইমভিয়াজ-_-রাজ! দয্মামলের কবিজন 
সুলভ নাম । তীহার পিতা সম্াট 

আওরঙ্গজীবের মন্ত্রী আসাদ থার 

দেওয়ান ছিলেন | ইমতিয়াজ খা, 

গাজি উদ্দিন খাঁর মন্ত্রী ছিলেন । 

ইমতিয়াজ খু সৈয়দ- তাহার কবি 
জন সুলভ নাম খালিস। তিনি সম্রাট 

আওরঙ্গজীবের সময়ে 'ভারতবর্ষে আগ- 

জীবনী-কোৰ ৩১৪ 

মন করেন এবং কিছুকাল গুজরাটের 

শাসনকর্তীর পদে অধিষ্টিত ছিলেন । 

১৭১০ খ্রীঃ সবে (হিঃ ১১২২) খোঁদা 

ইয়ার খ। কর্তৃক তিনি সিন্ধুদেশে নিহত 
হন। বঙ্গদেশের কাঁশিম আলী খা 
তাহার পৌত্র। 

ইমাদ উদ্দিন--একজন + ভারতীয় 
কবি। ১১৬৪ শ্রী; অবে (হিঃ ১০৭৫) 

তাহার রচিত কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত 

হয়। 

ইমাদ-উল্-মুলক -_ দাক্ষিণাত্যের 
বিরার প্রদেশের ইমাদশাহী বংশের 

স্থাপরিতা | তাহার অন্য নাম স্তেউললা 

ইমাদ শাহ। তিনি দাক্ষিণাত্যের 

কেনারী জাতীয় নিম শ্রেণীর হি 

ছিলেন। বাঁল্যকালে তিনি বিজয়- 
নগর আক্রমণকারী খ। জাহান কর্তৃক 
বন্দী হন এসং পরে তাহারই শরীর 

রক্ষী সৈম্ত দলে প্রবেশ লাভ করেন। 

সুলতান মোহাম্মাদ শাহ বাহমনির রাজ 

কালে, তিনি ইমাঁদ-উল্-মুলক উপাধি 

প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে 
তিনি বেরার প্রদেশের সেনাপতির পদ 

প্রাপ্ত হন। কিন্তুবিশ্বাসঘ।তকত। করিয়। 

স্বীয় গ্রভূ খাজ। মোহাম্মদকে বধ করিয়া 
তাহারই পদে ( বেরারের শাসন কর্ত! 

প্রতিষ্ঠিত হন | সুলতান মোহা' 

বাহমনির রাজত্বকালে তিনি মন্ত্রীগণ্ 
প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না 

থাঁকিয়। ১৪৮৫ হী; অবে (ছিঃ ১৮৯*) 



৩১৫ 

ই/লচপুর নগরে রাজধানী স্থাপনপুর্ববক 
স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। ১৫১৩ খ্রীঃ 

অবে (হিঃ ৯১৯) তাহার মৃত্যু হইলে 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাউদ্দিন ইমাদ 
শাহ সিংহাসন লাভ করেন । বেরারের 

ইমাদ শাহী সুলতানদের বংশ তালিকা 

১ | ফতেউল্লা ইমাদ শাহ -_এই 

বংশেরস্থাপয়িতা, ১৪৮৫--১.৫১৩ খ্রীঃ | 

২। আলাউদ্দিন ইমাদ শাহ, ফতে 
উল্লার পুর । ১৫১৩--১৫৩২ খ্রীঃ | 

৩। দরিয়৷ ইমাদ শাহ, আলাউদ্দিন 

ইমাদ শাহের পুত্র। ১৫৩২--১৪৬৭ খ্রীঃ 

৪। বুরহান ইমাদ শাহ, দরির। ইমাদ 

শাহের পুত্র । ১৪৬৭--১৪৬৮ খ্রীঃ | 

১৫৬৮ খ্রীঃ অন্যে বালক বুরহান শাহের 
মন্ত্রী তোফল খা স্বীয় প্রভু বুরহান 

ইমাদ শাহকে বন্দী করিয়, সিংহাপলে 

আরোহণ করেন। নিজাম শাহ এই 

ঘটনার কিছুকাল পরে, বেরার আক্রমণ 

করিয়া তোফল খ তাহার পুত্র এবং 

বুরহান ইমাঁদ শাহকে একটি দুর্গে 
আবদ্ধ করিয়।, রাজ্য অধিকার করেন। 

ইহার অনতি কাল পরেই সকলে নিহত 

হন এবং ইমাদ শাহী বংশ ও তোঁফল 
খার বংশ নির্পুল হয়। 

ইমাম শীহ-_ইনি পঞ্চদশ শতাবীর 
গুজরাট প্রদেশের পীরলাপন্থ ব৷ 

কাকা পন্থ নামীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের 

স্থাপক ! এই মভাবলম্বীরা হিন্দু 

ভাবে থাকেন। তাহাদের নাম ও 

ভারতীয়-এতিহাসিক 

অধিকার করেন। 

ইয়াজউদ্দিন 

আচার ব্যবহার হিন্দুরই, মত, অথচ 
তাঁহারা মুসলমান গুরুর শিষ্য | 

ব্রাহ্মণের তাহাদের ধন্মানুষ্ঠান করেন। 
তাহার! মৃতদেহ সমাহিত করেন। 

ইল্মাড়ি নরসিংহ. - ব্জিয়নগরের 
সালুব বংশীয় শেষ নরপতি | তিনি 
অতি অকর্ধণ্য ছিলেন বলিয়!, তুলুব 

ংশীয় দ্বিত্তীয় বীরনরসিংহ তাহাকে রাজ্য 

হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহার.রাজ্য 

১৫০৬ খ্রীঃ বীর 

নরসিংহের মৃত্যুর পর, তাহার ভ্রাতা 

কৃষঞ্দেন রায় সিংহাসন লাভ করেন। 

ইয়াকুত খঁ! -- জিঞ্জিরার অধিপতি 

সিদ্ধ সম্বলের অন্যতম নৌ-সেনাপতি 

ছিলেন। ততৎকালে তাহার সমকক্ষ, 

দক্ষ নৌসেনাপতি আর কেহ ছিলেন না। 
মহানাট্রাপতি শস্তুদ্রি জিপ্ররা অধিকার 

করিবার জন্ত বার ধার চেষ্ট। করিয়1ও 

কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। 

ইয়াকুত খাঃ শেখ __ 
প্রদেশের কেল নামক স্থানের প্রাচীন 

রাজবংশ সম্ভৃত ছিলেন | পুরুষান্ু- 

ক্রমে তিনি গুহগড় নামক স্থানের প্রধান 

সর্দার ছিলেন। তিনি একজন বিচক্ষণ 

নৌসেনাপতিও ছিলেন। 

ইয়াকুর লেইছ- বোগদাদের খলিফার 
একজন দেনাপতি। তিনি ৮৭* খ্রীঃ 

অন্দে কাবুলের শাহী বংশীয় হিন্দু নরপতি 

কল্লারকে পরাভূত কব্য়াছিলেন। 

ইয়াজউদ্দিন-_ দিল্লীর সম্রাট জাহানর 



ইয়ার মোহাম্মদ 

শাহের জো্ঠপুত্র। এলাহাবাদের নিকটগ্থ 

কালোরার যুদ্ধে তিনি ফরখশেয়ার 

কর্তৃক পরাজিত হন। 

ইয়ার মোহাম্মদ খ। মীর -_ সিন্ধু 
দেশের অন্তর্গত হায়দারাবাদের ভূপতি। 

মির মুরাদ আলির পুত্র। স্তার চাঁলস্ 
নেপিরার (517. 01)207165 ৯17101) 

কর্তৃক সিদ্ধুদেশ বিদ্ধিত হইলে; তাহার 

ভ্রাতা মোহাম্মদ খ! প্রথমে বন্দী হন। 

পরে তিনি ইংরেজ সরকারের বুত্তি 

ভোগী হইয়া, হারদারাবাদেই সাধংরণ 

লোকের ন্যায় বাদ করিতে থাকেন । 

ইরতিজ! আলি খ! বাহাছুর - 
'ফরাইজ ইরতিজিয়, নামক একখানি 

দাঁয়ভাগ সম্বন্ধীর গ্রন্থরচনা করেন 

দাক্দিগাত্যের মুনলমানদিগের মধ্যে উক্ত 

পুস্তকের মতই প্রচলিত । 

ইরফান-_পিতার লাম মোহ।আদ জান 

ইরফান। তাহার প্রকূত নাম মোহাচ্মদ 

রেজা । কবিজন সুলভ নাম ইরফাঁন। 

সমট শা-জাহাঁনের সময়ের একজন 

আমির-উল-উমর| | তিনি 'কারনান।, 

নমে আলিমর্দান খার প্রশংসাশুচক 

একথানি গ্রন্থ রচনা করেন। 

ইরাদত খাঁ-(১) প্রকৃত নাম মীর 
ইসাহাঁক খঁ।, ইরাদত খঁ। উপাধি মাত্র। 
তাহার পিতা আজিম খ। সম্রাট 

জাহাঙ্গীরের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। 

ইরাদত খঁ1 সম্রাট শাজাহানের অধীনে 

নানাবিধ রাজকার্ষে নিধুক্ত ছিলেন। 

জীবনী-কোব ৩১৬ 

সম্রট আওরঙলজীবের সময়ে তিনি 

অযোধার শাসন কর্তার পদে নিযুক্ত 

হন। মাত্র ছুইমাঁস কার্য করিয়াই 
পরলোক গমন করেন৷ (১৬৫৮ শ্রীঃ, 

হিঃ ১০৬৮)। (২) একজন মুঘল বংশীয় 

উচ্চপদস্থ কর্মচারী । তাহার প্রকৃত 

নাম মীরঞা মোবারিক উল্ল|। তাহার 

আর একটি কবিজননুলভ নাগ উক্ভ1। 

তাহার পিত। ইপাহাক খ। এবং পিতামহ 

আক্িম থ1 উভয়েই উচ্চ রাজ কর্দচাী 

ছিলেন। ইলাহাঁক খ। কিছুকাল সমট 
জাহাঙ্গীরের অধীনে রাজস্ব দচীব 

'ছলেন, পরে জৌনপুরের ফেজার 
হন। ইপাঁদত খ। ১৭০৭ থ্রী; অর্বে 

ধজ্কুমার বিদ্র-ব্খতত এর অশ্বীধ্যক্ষ 

*ন| অশ্বজীবন সম্বন্ধে তিনি একথান। 

উংকৃষ্ট গ্রন্থরচন। করেন | প্রথম 

বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে তান 

দোরাবের শামনবকর্ত। ছিলেন । জীবনের 

খেষভাঁগে তিনি নির্জনেই বাদ 

করিতেন । ১৭১৩ খ্রীঃ অন্দে (হিঃ 

১১২৮) তাহার মৃত্যু হয়। তিনি 

অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। 

হল্সধ্যে সমাট আওরঙ্গজীপের বংশধর- 

দের ইতিহাঁসই প্রনিদ্ধ। তাহার 
মৃদার পর তাহার পুত্র মীর হিদায়েত 
উনল্ল।, হুল্দ।র খ1 উপাধি প্রাপ্ত হল। 

এবং চারি হাজার নৈন্যের অধিনায়ক 

পদ লাভ করেন। হুসদার থ1 ১৭৪৪ 

হব (ছিঃ১১৫৭) আওবঙ্গাবাদে 
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পরলোক গমন করেন। ইরাঁদত থা 

প্রণীত গ্রন্থ ১৭৮৬ খীঃ অব জোনাথন 

স্কট (00796190, ৪০০) সাঁছেৰ কর্তৃক 

ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়৷ 

ইরুগশ -_ 'নানার্থরত্বমালা, নামক 
বাকরণের রচক্িতা। তিনি বিজয় 

নগরের মহারাজ হরিহরের সেনাপতি 

ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে 

উক্ত ব্যাকরণখানি তাহার বাবহারের 

জন্য লিখিত হয়। 

ইরেজ খ।_ নবাব দিরাজউদ্দৌল্লার 
শ্বশুর । তিনি নবাবের পরামর্শদাঁত।ও 

ছিলেন। কিন্তু নবাবের বিপদকালে 

নবাবকে কোনগবপ সাহাযা করেন 

নাই । পলাশী যুদ্ধের অস্তে পলারন্পর 
নবাব অতি কাতরভাবে তাহণর সাহ।যা 

ভিক্ষা করিস্বাও বিফল মনোরথ হন। 

তিনি পরে মিরজাফরের সহিত 

যোগদান করেন। 

ইয়েয়াজ হয়শাল_ তিনি কলাণের 
চালুক্য নরপতির একজন সামন্ত বাজ 

ছিলেন। ১০৭৬ খ্রীঃ অন্দে দিতীয় 

সোমেশ্বরের সময়ে তিনি বিদ্রোহী 

হইয়াছিলেন। কিন্তগরে সোমেশ্বরে 
ত্রাত। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের আনুগত্য 

স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তাহার 

পৌন্র বিদ্বিদেব চালুক্য নরপতি দ্বিতীয় 
বিক্রমদিতোর বিরুদ্ধে অস্তধারণ 

করিয়াছিলেন। 

ইলাহ ইয়ার খা _- তাহার পিতার 

ভারতীয়'এঁতিহািক ইলাছাদাদ 

নাম শেখ জাঁবছুর শোভান। ইয়ার 
থ] গুজরাটের শাসনকর্তা নবাৰ 

মোবারিজ উল মুল্ক সরবলন' থ। 

কর্তৃক নিধুক্ত হইয়াঁছিলেন। সম্তাট 
করকশেয়ার তাহাকে রোস্তম জমান 

খ] উপাধি প্রদানপূর্বক ছয় হাঞ্জার 

সৈন্তের অধিনায়কত্বে স্থাপন করেন। 

সতাট মোহাম্মদ শাহঃ রাজা অজিত 

দিংহ মারওয়ারীর পুত্র রাজা অভয় 

সিংহকে গুজরাটের শাসনকর্ত! নিযুক্ত 
বরেন। তৎফলে সরবলনা খার সহিত 

তাহার যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে নবাব 

পক্ষে ইলাহ ইয়ার যুদ্ধ করিয়া নিহত 

হন। (১৭৩০ খ্রীঃ, হিঃ ১১৪৩)। 

ইলাজল গুবরা--একজন জআরমূর্বেদ 
শান্ধ প্রণেতা । তাহার আবির্ভাব কাল 

এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ণাত হয় নাই। 
ইলাহাদাদ? মৌলান।-_-জৌনপুরের 
কাঁজী শিহাব উদ্দিনের ছাত্র এবং ক।জি 

হামিদ শাহের মন্ুবর্তী একজন পরম 

বিদ্বান, দাত]! ও পরোপকারী ব্যক্তি । 

জৌনপুরের সুলতান হোঁশেন শারকি 
একবাঁর তীহাকে একলক্ষ টাক! দান 

করেন। তিনি অচিরকালমধ্যে সমস্ত 

টাক! দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়। 

ফেলেন। তাহার সমস্ত জীবন অধ্যাপনা, 

উপদেশ প্রদান, গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি 

কা্যেই অতিবাহিত হপ্ন । তিনি 

হহিদায়া, গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্য।, রজাদি” 

গ্রন্থের ভাত্ত, 'মোদারিক' গ্র্থের 
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ভাষ্, এবং ছ্থামিয়া-ই-হাসিয় ? প্র্ভূতি 
গ্রন্থ রচনা করেন। 

ইলাহাদাদ শরহিন্ষি _ তাহার 
কবিজন সুলভ নাম ফৈজী! তিনি 

শরহিন্দের অধিবাসী ছিলেন। “মদর- 

উল-আকাজিল” নামক একথানি 
অভিধান তিনি সঙ্ছলন করেন। 

ইলাহি ইয়ার খু! মীর তুজ্জক _ 
সম্ট আলমগীরের সময়ের একজন 

পন্ভান্ত লোক। তিনি দেড় হাজার 

সৈন্তের অধিনায়ক ছিলেন । ১৬৬২ 

প্রাঃ অন্যে ( ছিঃ ১০৭৩) তাহার মৃত্যু 

হয়। 

ইলাহ্বক্-একজন এ্রতিহানিক। 

'খুরমিদ জীহা+ নামক ফার্শী ভাষায় 

একখান গ্রন্থ রচনা! করেন। তিনি 

মালদহ জিলাঁর অধিব।সী ছিলেন। 

ইলাহি শেখ-_শেরশাহ পুরের পুত্র 
মলিম শাহের রাজত্বকালে বদলান 

নামক স্থানের একজন দার্শনিক 

পণ্ডিত। তিনি একটি নুতন ধর্মমত 

গ্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

কিন্তু সমাটের আদেশে ১৫৪৭ খ্রীঃ 

অন্দে ( হিঃ ৯৫৪ )নিহত হন। 

ইলিয়াস কু্দশ শাহ _ প্রসিদ্ধ 
জ্ঞানী মূণক-উল-উলাম| ইন্রাইণ খা 
হের পুত্র | তিনি নিজেও পরম 

জ্ঞানী এবং ধর্গ্রাগ ব্যক্তি ছিলেন। 
সাধুচরিত্র ও বিদ্বাবত্ার জন্য তিনি 

কুতব-উল-আউপিয়া! রূপেই প্রসিদ্ধ 
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হন। শ্রীহট্র জিলার খোয়াই নদীর 
তীরে এক নির্জন কুটারে তিনি 

বাস করিতেন। মৃত্যুর পর মুড়ারবন 

নামক স্থানে তাহাকে সমাহিত কর। 

হয়। এ্রস্থান কুতুবের দরগা! অথব! 
মুড়ার বন্দের দরগ! বলিয়। গ্রাসিদ্ধ। 

তাহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র 

শাহ খোন্দকার সমধিক প্রসিদ্ধ 

ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মুজলা থোঁনদকার 

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সিকান্দর নগরে 

বাধ করিতেন। তৃতীয় পুত্র মিয়া 

খোন্দকার ত্রিপুরা জিলাঁর "স্তর্গত 

চান্দুরা নামক স্থানে বাস করিতেন। 

সেই মকল স্থানে তাহার বংশধরের! 

এখনও বাঁ করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র - 
শাহ থোন্দকারের জুন, মোহাগ্মদ ও 

মুন! নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে 

মোহাম্মদের আট পুত্রের মধ্যে গদা 

হাঁসন ও গিয়াস সমধিক প্রসিদ্ধ। গদ। 

হাসন প্রপিতাঁমহেরই মত সাধক 
ছিলেন। 

ইলিয়াস খাজা-তিনি ১৩৪৩ হইতে 

১৩৫৮ হ্ীঃ অব পর্য্স্ত বাঙ্গালাদেশের 

শীদনকত্ী ছিলেন। তীহা'র সম্পূর্ণ নাম 
ইলিয়াস খাঁজ1 সামসউদ্দিন ভাঙ্গরা । 

তিনি অতিশয় ভঙ্গি ব| সিদ্ধি খাইতেন 
বলিয়! লোকে তাহাকে ভাঙ্গরা উপাধি 

দিয়াছিল। তিনি বাঙ্গালার পূর্বদবন্তী 
নবাব আলী মবারিকের ধাত্রীপুত্র 

ছিলেন। তিনি আলী মবারিককে 
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নিহত করিয়।, বঙ্গের সিংহাসন অধিকার 

ক্ষরিলেও, তাহার স্াঁয়ান্ুগত শাঁস্লগুণে 

ও অন্তান্ঠ সদৃগুণে আকৃষ্ট হইয়া লোকের! 
তাহার পুর্ব্ব অপকার্ধ্যের বিষয় ভুলিয়] 
গিয়াছিল, প্রথম দশ বৎসর তিনি বেশ 

স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করেন। পরে 
ুরধবদ্ধি বশতঃ বারাণসী প্রদেশ আক্রমণ 
করিয়া, রাজ্যের আয়তন বুদ্ধি রুরিতে 

চেষ্টা করিলেন। তখন দিল্লীর সম্রাট 

ফিরোজ শাহ তুঘলক ( ১৩৫১ খ্রীঃ) 

অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া! বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করিলেন। ন্বুলতান ইলিয়াদ শাহ 

পরাজিত হইয়া বাধিক কর প্রদানে 
সম্মত হইঘা, জদ্ধি করিতে বাঁধ্য 

ইলেন। ১৩৫৩ শ্রীঃ অবে তিনি 

উপহার ভ্রব্দি সহ দিল্লীতে এক দূত 
প্রেরণ করেন। দিল্লীর সম্রাট অতি 

সমাদরের সহিত সেই দৃতকে গ্রহণ 
করেন। ১৩৫৫ খ্রীঃ অবে পুনরায় 

এক দূত প্রেরিত হয় । সেই সময়ে 
উভয়ের মধ্যে এক সন্ধিপত্র সাক্রিত 

হয়। তাহাতে দিল্লীর সম্রাট ইলিরান 
শাহকে স্বাধীন নরপতি বয়, স্বীকার 

করেন এবং উভয় রাজ্যের সীমাও 

দিদ্দিষ্ট হয়। ১৩৫৮ ত্রীঃ অন্দে তিনি 
'শরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র 

মেকেন্দর শাহ দিংহাসনে আরোহণ 

করেন। 

ইল্লারাজ-_কাশ্মীরপতি 
একজন সামন্ত রাজ] । 

হর্যদেনের 

হর্যদের 

ভারতীয়-এঁভিহীসিক ইসলাস খা 

রাঁজ্যত্ষ্ট হইলে, তিনি নরপতি উচ্চলের 
পক্ষ অবলম্বন করেন এবং সৈগ্ত প্রেরণ 
করিয়। পলায়মাঁন হর্ধদেবকে নিহত 

করেন। উচ্চল ব্লাজ্যলাত করিয়! 

রাজাবর্দনকামী ইল্লারাজকে ক যুদ্ধে 
বধ করেন। : 

ইসফন্দিয়ার বেগ _বাঙ্গালার নবাব 
মীর জুমলার অন্যতম সেনাপতি | 
মীরজুমলা কুচবিহার জয় করিয়! 

ইসফন্দিয়ারের হাতে তাহার শাঁসনভার 
অর্পণ করেন এবং স্বয়ং আসাম প্রদেশ 

জয় করিতে অভিযান করেন । তখন 

পরাজিত কুচবিহারপতি পুনরার 

ইপফন্দিয়ার খাঁকে আক্রমণ ও যুদ্ধে 

পরাজিত করিয়া! কুচবিহীর হইতে 

তাঁড়াইয়৷ দেন । 

ইসরাত- একজন উর্দ কবি। 
মীবজিয়াউদ্দিন নামক অপর একজন 
উদ, কবি, সিংহলরাজ কনা এবং 
রাজপুত নুপতি রতন দিংহের স্ত্রী 

পন্ম(বতীর সম্বন্ধে “পন্মাবং* নামে 

একখানি অসম্পূর্ণ কাব্য রচনা করেন। 

পরে কবি ইনরাত (সম্পূর্ণ নাম গোলাম 
আলী ইদরাঁত ) ১৭৯৬ শ্রীঃ অবে (হিঃ 

১২১১) ইহা] সম্পন্ন করেন। 

ইসলাম খ!_(১) বাঙ্গালাল শাসন- 

কর্তা । সম্রাট শা-জাহানের রাজ ্ ব- 

কালে তাহার পূর্ববর্তী অযোগা 
শাসনকর্তা আজিম খা! পদচ্যুত হইলে, 
তিনি বখঙ্গালার শাসনকর্তীর পদ 



ইসলাম থা . 

লাঁত-করেন এবং ১৬৩৭. হইতে ১৬৩৯ 

খ্রীঃ পর্য্যন্ত এ পদে নিধুক্ত: থাকেন। 
১৬৩৮ "শ্রী; অন্ে আরাকাঁণের মৃত, 
রাঁজার ভ্রাতা ষ্টাহার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। জারাকানরাজের সৈল্ত তাঁহার 

অম্ুমরণ করিলে, . তিনি বাশ খাঁগড়ার 

ভূর (ভেলা) তৈয়ারী করিয়া তাহাঁদের 
গতিরোধ করেন । তাহার পূর্ে 
চট্টগ্রাম আরাঁকানরাঁজের অধিকার 

ভুক্ত ছিল, তিনি উহা! মুঘল রাঁজ্যতুক্ত 

করেন। তৎকালীন আসামের রাজ 

একবার মুঘল অর্ধিকা ভুক্ত বাঙ্গালা 

দেশের কৌনও কোনও স্থানে লুপাট 

আর্ত করেন। ইসলাম খা! তাহা- 

দিগকে বিতাড়িত করেন। সম্রাট 

শাজাহানের আদেশে তিনি শাহ শুজার 

প্রতিনিধি সৈফর্খার হস্তে বাঙ্গালার 

শাসন ভার প্রদান করিয়া দিলী গমন 

করেন। এবং তথান্ন উজিরের পদ 

লাভ করেন। অনেকদিন এ পদে 

অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরে দাক্ষিণাতোর 

সুবাদারের পদ লাভ করেন। ১৬৪৮ 

প্রঃ তাহার মৃত্যু হর। (২) মীর 

জিয়াউদ্দিন হোৌখেন রকৃসীর উপাধি। 
তাহার কবিভন সুলভ নাম 'গুলা | তিনি 

সমাঁট আওরঙ্গজীবের অধীনে নানাবিধ 

রাজকার্ষ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 

পাঁচ হাজার সৈগ্ঠের অধিনায়ক ও 

ছিলেন। ১৩৬৩ গ্রাঃ অন্দে (ঠিঃ 

১৬৭৪) আগ্রাতে তীহীয় মৃত্যু হয়। 

'জীবঙদা-কোষ ৩২৭ 

(৩) মুঘল মম্রাট ফেক শিরারের 
রাজত্বকালে তিনি লাহোরের দুবেদারং 

ছিলেন | তীহার পিতার নাম-সফরি' 
খ.। সমাট. মোহাম্মদ শাহ তাহাকে 

সাত হাঁজার পৈস্টের অধিনায়ক 
প্রদান রুরের | ৃ 

ইসলাম খা তরিণ--তিনি টাকার 

নবাব সায়েস্ত! খাঁর অন্যতম সেনাপতি 

ছিলেন। হিনি ও তাহার কয়েকজন 

সহকারী মগদন্থ্যগণকে বিতাড়িত 

করিয়! ট।টগী। অধিকার করেন! 

ইসলাম খু! মেসেদি নবাঁধ _ঙাহ।র 
জন্মস্থান মসাদ। তাহার পূর্বনান 

মীর আবদুল সলাম। সমাট 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি গাঁ 

হাজার সৈন্ের অধিপতি ও বঙ্গদেশেন 

সুব্দোর ছিলেন। সমাট শাঁ-জাহানের 

রাজত্বকালে তিনি ছয় হাজার মৈনের 

মধিনাধক হন এবং পরে দাক্ষিণাচোন 

সুবেদার হন। তিনি মোতাম উদ্দে না 

উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে পুরা 

বাঙ্গালার সুবেদার হন। তিনি ১৬৩৭ 

হইতে ১৬২৯ শ্রীঃ অন্ব পর্যন্ত বগলা 
শাসনকর্তা ছিলেন । তাহার পুর্ববনী 
শাসনকর্তা আজম খাঁর সময়ে 

আসামের অন্ধতম রাজা পরীক্ষিত 

্হ্ষপুতত নদের তীরবন্তী নিযভূমি্ে 
মুঘল রীঁজ্াডূক্ত স্থানে লুনাদি 
করিতেন। ইসলাম খা তাহাদিগকে 

বিভাড়ত করেন। বাঙ্গলাদেশে 



৩২১ 

পুনর্ব্বার, দীক্ষিণাত্যের সুবেদার হন 

এবং ১৯৪ শী  অঙ্ে.( হিঃ ১০৫৭) 

আগুরঙ্গাধাঁদে পরলোক গমন করেন। 

ইসলাম খাঁ "রুমিঃ তুর্ক-_পিতার 
নাম আলী পাঁশ।'। তাহার প্রকৃত নাম 
হোশেন পাঁশা। তিনি বলরা নগরের 

শাসনকর্ত। ছিলেন । সেই কাজ হইতে 

চ্যুত হইয়। তিনি ১৬৮৯ ত্রীঃ অন্দে (হিঃ 
৯ ১৪৮০) তিনি ভারতবর্ষে আগমন 

করেন সম্রাট আওরঙ্গজীব তাহাকে 

সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন এবং 

ইসলাম খঁ। উপাধি প্রদান পূর্বক পাঁচ 
হাজার সৈন্তের অধিনায়কের পদ 

প্রদান করেন । বিজয়পুরের যুদ্ধে তিনি 

নিহত হন। 

ইসলাম খ্রাঁ শেখ--তাহার অপর 
নাম নবাব ইম্নাদজাঁদ উদ্দৌল!|। 

তিনি প্রপিদ্ধ শেখ সেলিম চিস্তির পৌত্র 

এবং আবুল ফজলের ভগিনীপতিছিলেন। 
১৬৯৮ শ্রী; অব (ছিঃ ১০১৭ ) সম্রাট 

জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বঙ্গদেশের সুবেদার 

নিযুক্ত করেন। ১৬১৩ খ্রীঃ অবে 
তাঁহার মুত্যু হইলে, তাহার পুত্র নবাব 

ইক্রাম খার পরিবর্তে কীশিম খা উক্ত 

পদে (নিযুক্ত হন। আগ্রার সন্গিকটে 
ফতেপুর সিক্রিতে তাহার সমাধি 

বর্তমান আছে। 
ইসলাম বেগ--একজন পারস্য দেশীয় 

৪ ১.৪ ২ 

'খাঁকিবার মমগ্সে তিমি জোমদাত-উল-. 

ুল্ক উপাধি প্রা হন পরে তিনি 

শী 
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যোদ্ধা ও বীর্পুরুষ 1 ১৭৮গ ভীঃ অকে. 
গোলাম কাদির নামক এক রোছিল! 
সর্দঘীরের সহিত মিলিত হইয়া, ইসলাম 
বেশ দিল্লী আক্রমণ কথ্ধেন। কিন্তু 

তাহাতে কোন ফল হয়" নাই। পরে, 
তাহারা আগ্রা নগরী অবরোধ 
করিবার চেষ্টা করেন, কিন্ত সিন্ধিযার 

নিকট পরাঁজিত হইয়া, পলায়ন করিতে 

বাধ্য হন। কিছুকাল পরে তীহারা : 
পুনরায় আগ্রা আক্রমণ করেন। 
সেবারও তাহার। পরান্ত হইয়। দিল্লীতে 
পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১৭৮৮ 

গ্রীঃ অবে ইসলাম বেগ গোলাম কাদের 

হইতে পৃথক হন। কিছুকাল পরে 

সিষ্বিয়ার সেনাধ্যক্ষ বণেধার সন্ধি 

প্রস্তাবৰে সম্মত হইয়া দিল্লী হইতে 

প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্ত তাহার 

হ্যায় বীরের পক্ষে মহারাঠাসেন! বিভাগে . 

আজ্ঞাবহ হইয়। থাক! সম্ভব হইল না। 

তিনি তাহার থুষ্লতাতের মৃত্যুর পর 
মহারাঠ1 সেনাদলে কাজ করিয়াছিলেন। 

তাহার দশমাসকাল পরেই তিনি 

মহারাঠাদের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন 

করিয়া, স্বাধীনভাবে কাজ করিতে 

আরম্ভ করেন। নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন 

মুঘল অশ্বারোহী সৈম্তগণকে পুনরায় 

একত্রিত করিয়া, তিনি একটি সৈহাদল 
গঠন করিলেন এবং নানাস্থানে বিদ্রোহ 

পতাকা উড্ভটীন করিতে লাগিলেন ।. 
মহারাঠারা তাহার নিকট রাজকর 



ইসা 

দাবী করিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 

প্রদর্শন করিয়া সিন্ধিয়ার সুশিক্ষিত 

সৈন্তদলকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে 

মহারাঠার1 বিজয়ী হইলে ইসলামবেগ 

আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিয়! 

কনৌজ দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তাহার 
ভূতপূর্ব সহকর্মী গোলাম কাদেরের 
বিধবা! ভগিনী এ হুর্গের অধিশ্বামিনী 

ছিলেন। তখন তাহার সহিতও 
মারাঠাদের যুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি 

কোনও রকমে স্বীয় দুর্গ রক্ষা করিয়। 

আসিতেছিলেন। ইসলামবেগ তাহার 

সহিত মিলিত হইলে, তাহার উৎসাহ 
বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু অল্লকাল পরেই 
মহারাঠাদের সহিত ঘুদ্ধে তিনি রণক্ষেত্রে 
নিহত হন। আত্মপমর্পণ করিলে 

প্রাণরক্ষা হইবে এইরূপ আশা পাই, 
তিনি মহারাঠাদের হস্তে আত্মসমর্পণ 

করেন। অতঃপব মহারাঠারা তাহাকে 

আগ্রার ছর্ণে বন্দী করিয়। রাখেন। 

তিনি ১৭৯৪ ঘীঃ অবেঁও জীবিত ছিলেন। 

তাহার মৃত্যুর প্রকৃত তাঁরিথ অজ্ঞাত। 

ইসহাক, মৌলান।- একজন বিখ্যাত 
বিদ্বান। মুলতানের অন্তর্গত উচ্ছ! 

নগরে তাহার জন্ম হয়। তিনি স্বীযষ 

মাঙুল সৈয়দ সদরউদ্দিন রাজ কত্তালের 

শিল্পা ছিলেন। ১৪৫৬ শ্বীঃ অবঝে ( হিঃ 

৮%০ ) তাহার মৃত্যু হয়। 
'ই্যার্। মসনদ-ই-আলা-_বাঙ্গানার 
বাদ ভূঞ্র জন্গতম। তাহার পিতার 

জীবনী”কোব ৩২২ 

নাম সুলেমান থ।।| কথিত হয়যে 

সুলেমান খ?! পুর্বে অযোধ্য। প্রদেশবানী 
ব্রাঙ্গণ ছিলেন, তখন তাহার নাম ছিল 

কালিদাস গজদানী। তিনি বিষয়কর্ম 
উপলক্ষে অযোধ্যা প্রদেশ হইতে পূর্বব 
বঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং পরে মুসমান 

ধম্ম অবলম্বন করিয়। স্থলেমান থ নামে 

পরিচিত হন | তিনি বাঙ্গালার নবাব 

হোশেন শাহার বংশীয় ফাতেম। 
থানমকে বিবাহ করেন । তাহার গর্ভে 

ইসাখ। জন্ম গ্রহণ করেন। স্বীয় ক্ষমতার 

ইস! খ। সুবর্ণ গ্রামের আধিপত্য শা 

করেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে 

তিনি খুষ্টীয় ষোড়শ শতাবীতে স্ুবর্ণ- 
গ্রামের শাসন ভারপ্রাপ্ত হন। অধিকার 

লাভ করিয়া তিনি রাজধানী সুবর্ণ 

গ্রামের অন্তর্গত খিজিরপুরে পরিবর্তন 

করেন । সমাটের ব্্ততান্বীকার করিয়। 

ইস। খ। সরকার সোনার গ। (সুব্ধ 

গ্রাম) ও সরকার বাজুহার পরগণার 

শালনভার প্রাপ্ত হইলেন | উত্তরে 
ঘোড়াঘাট হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর 

পধ্যন্ত তাঁহার অধিকার ব্যাপ্ত হইপ্লাছিল। 
স্বীয় শাসন অক্ষু্ রাখার জন্য তিনি 

সুব্্ণ গ্রামের এলাকাস্থ কলাগাছিষ্না, 

ব্রিব্গে ও হাঁজিগঞ্জে তিনটা নৃতন দুর 
নির্মাণ করেন এবং পুরাতন এগার 

সিন্ধুর ও একডাল! হুর্গের সংস্কার করেন। 

ক্ষমতাশালী হইয়া ইসা খ। স্বাধান 

হইতে চেষ্টা করিলে ১৫৮৫ খ্রীঃ অবে 
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সম্রাট আকবর বর্তৃক প্রেরিত শাহ 
বাজ খাঁর আক্রমণে পরাজিত হইব 

চট্টগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম দ্বীপ পুঞ্জে 
আত্মরক্ষার্থ আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহ 

বাত খা! রাজধানী খিজিরপুর ধ্বংস 

করিয়। ইসা খাঁর অন্ুদরণ করেন কিন্ত 

শিবির স্থাপনপুর্ধক অবস্থান কালে 
অতফিত আক্রমণে ইসা খ1 কর্তৃক 

পরাজিত হন। ইসা খা! রাজ্যে 

প্রত্যাবর্তন করিয়৷ স্বর্ণ গ্রামে রাজধানী 

স্থাপন করেন। শাহ বাঁজ খাঁর শিবির 

স্থান এখন শাহাবাজপুর নামে পরিচিত। 

অতঃপর তিনি ময়মনসিংহ অধিকার 

করিয়া তথাকাঁর জঙ্গলবাড়ী নামক 

স্থানে অন্ত রাঁজধানী প্রতিষ্ঠা করেন | 
কামরূপের পুরাতন রাজধানী রাঙ্গা, 

মাটিয়া অধিকার করিয়! তথায় এক ছূর্গ 

এবং ময়মনসিংহের উত্তর প্রান্তে দশ 

কাহনিয়াতে ( সেরপুরে ) অন্ধ একটা 

ছুর্গ নির্দধাথ করেন। সম্রাট আকবর, 

শাহ বাজ খাঁর পরাজয়ের দশ বৎসর 

পরে মহারাজ মানসিংহকে ইসা খর 

দমনার্থ প্রেরণ করেন | ঘোরতর যুদ্ধের 

পর সন্ধি স্থাপন মানসে ইসা খা রাজা 

মানসিংহের সহিত সম্রাট আকবরের 

নিকট আগমন. করেন। ইসা খার 

বীরত্বের পরিচয় পাইয়।, সম্রাট তাহাকে 

দেওয়ান ও মসনদ-ই-আলী উপাধি 

প্রদ্দানপূর্ববক দ্বাবিংশ পরগণার শাসন 

ভার অর্পণ করেন । ইসা খ। বিখ্যাত 

ভারভীর়-এঁভিহাসিক ইসি ভোর্কান 

ভুঁইঞা চাদরায়ের বিধবা! কন্ত! সোনা. 
মণিকে অপহরণ করিয়াছিলেন। সোনা- 

মণি ইস খাঁর অন্তঃপুরে “বিৰি আলী 

নেয়ামত' নামে পরিচিতা, ছিলেন । 

সোনামণি জনসমাজে সোণাবিবি নামে 

খ্যাত ৷ নারায়ণ গঞ্জের নিকটবব্তী 
সোনাকান্না নামক হ্বান সোনাবিবির 

নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই 
ঘটনার পর হইতে ইসা খর পতন 

আরম্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ- 

ভাগে (১৫৯৮ শ্রী; অব) ইসা খ' 

দেহতাগ করেন | তাহার শাসন 

কালে টাকায় চারি মণ চাউল পাওয়। 

যাইত ; প্রতি কানী জমির খাঁজনা 

ছিল মাত্র সাড়ে তিন আনা। ইসা খাঁর 
মৃত্যুর পরে মগ, ত্রিপুরারাজ ও জীপুর 
বাজ সুবর্ণ গ্রাম আক্রমণ করেন। 

সোনাঁবিবি মগধের সহিত যুদ্ধে পরাঁ- 
জিত হইয়। প্রজ্লিত অগ্সিকৃ্ডে প্রাণ 

বিসর্জন করেন। 

ইজি ভোর্কান মীরজা-_ সিন্ধুদেশের 
রাজা শাহ বেগ আর্গানের গ্রধান সেন!- 

পতি। স্বীয় প্রভুর মৃত্যুর পরে তিনি 

তান্তা নগর অধিকার করেন এবং তথা- 

কার শাসনকর্তীর পদে নিযুক্ত হন। 

পরে তিনি রাজ! উপাধি গ্রহণ করেন। 

১৩ বৎসর রাজ্য শীদন করিয়া ১৫৬৭ 

ত্বীঃ অবে (হিঃ ৯৭৫) তাহার মৃত্যু 

হইলে, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরজ! 

মোহাম্মদ বাকী তোরখান সিংহাসনে 
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আরোহণ করেন । তিনি নান। প্রকারে 

সম্রাট আকবরের মনোস্তষ্টি করিয়। 
তাহার বশ্তা শ্বীকার করেন। ১৮ 

বৎসর রাজত্ব করিয়।৷ ১৫৮৫ খ্রীঃ অন্দে 

(হিং৯৯৩) তিনি পরলোক গমন 

করিলে, তাহার পৌত্র মীরজ। জানি 

বেগ সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

ইসিদাসি-.একজন শিক্ষিতা বৌদ্ধ 
মহিলা! । উগপ্পল বন্না, শোভিত, সবলা, 

বিশাখা, সঙ্ঘখদাপী এবং নন্দার স্তাঁয় 
বিষ্ভাবন্তার জন্য ইনি খ্যাতি লাভ 

করিয়াছিলেন | বিনয় গ্রন্থ ইনিও 

বিশ্ষরপে আয়ত্ত করেন । 

ইন্দু বাই__ মহারাজা শস্তুজীর অন্ততম। 
সত্রী। তিনি প্রসিদ্ধ সার্কে বংশের কনা 

ছিলেন। তাহার পিতার নাম পীলাজী 
সার্কে ছিল। কুমারী অবস্থার তাঁহার 

নাম জিউবাই ছিল। মহারাগ্র রীতি 

অনুসারে বিবাহের সময়ে নাম পরিবর্তন 

করিয়া ইন্ত্র বাই রাখা হয়। 

খাঃ অন্দে শস্তুজীর সহিত তাহার বিবাহ 

হয়। ১৬৮০ খ্রীঃ অবে তাহার পুঞ্জ 

শিবাজীর জন্ম হয়। ১৬৮৭ হ্রীঃ অব্ের 

১৯শে অক্টোবর তিনি পুত্র শিবাজীর 

সহিত বন্দী হইয়া! দিল্লীতে প্রেরিত 

হন। এই শিবাজীই মাছ নানে খ্যাত 

হইয়া পরে রাজা হইয়াছিলেন। 
ইস জিংহ-_তিববতের দলই লামা 
একবার নিজ রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত 

পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন | 

৯৬১৭ 

জীবনী"কোষ ৩২৪ 

তখন ঠিকন! পাহাড়ের হাঁরিয়া মেচের 

রূপবতী হীর1 ও জীরা নারী ছুই পত্বীকে 

তিনি সেবাদাসী রূপে লইয়। যাঁন, 

হীরার গর্ভে বিশুমিংহ ( বিশ্বনাথ 

সিংহ) জন্গ্রহণ করেন | তাহারই 
ংশধরের1 কোচবিহাঁরের ও জলপাই- 

গুড়ির রায়কতদের আদি পুরুষ। 

জীরার গর্ভে ইন্ুসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার বংশধরেরা বিজনী ও পিডলী 

রাজ্যের পূর্বপুরুষ | 

ইস্ষি (১)-_-একজন কবি । সম্রাট 

মোহাম্মদ শাহের রাজত্ব কালে তিনি 

বর্তমান ছিলেন। ১৭২৯ খ্রীঃ অব 0২" 

১১৪২ ) তাহার মৃত্যু হয়। (২) শেখ 

মোহাম্মদ ওয়াজির কবিজন সুলভ নাম। 

পাটনার গোলাম হোঁশেন মোৌজরীমের 

পুত্র । তিনি ইংরেক্ধ সরকারের অধীনে 
কিছুদিন তহ্শিলদার ছিলেন । ১৮০৯ 

শী; অবে (হিঃ ১২২৪ )তিনি বর্তমান 

ছিলেন । 

ইসমাইল আদিল শাহ, ্ ুলভান_ 
১৫১০ শ্রী: অবে (হিঃ ৯১৫) তাহার 

পিতা ইউন্থফ, আদিল শাহের মৃত্যুর 

পরে তিনি বিজাপুরের সিংহাসন লাভ 

করেন । ১৫৩৪ খ্রীঃ অবের ২৭ শে 

আগষ্ট বুধধাঁর ( হিঃ৯৪১+ ১৬ই শফর) 
তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র মনু 

আদিল শাহ বিজাঁপুর রাঁজ সিংহাসনে 

আরোহণ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের 

বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের নয় 
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জন রাজার অন্থতম হইলেও তাঁহার 

রাজত্বকাল ১৫৩৪ খ্রীঃ অবের ছয় 

মাস মাত্র । 

ইস্মাইল গাঁজী_-একজন ধাস্মিক ও 
গাজী ( ধর্থবযোদ্ধা) । রঙ্গপুরের 
দক্ষিণ পীড়গঞ্জের এলাকায় তাহার 

সমাধি আছে.। ঘোঁড়াঘ।ট অঞ্চলে 

মুলমান উপনিবেশ ও মুসলমান ধর্ম 

প্রচার তাহারই বিশেষ চেষ্টায় হইয়াছিল। 
কথিত আছে ১৪৬৭ ঘ্রীঃ অন্ষে তিনি 

কামতাপুরের সেন রাজাকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। ১৬ শতাব্দীর প্রারস্তে 

তিনি ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত। ছিলেন। 

কেহ কেহ বলেন ১৫১০ ঘ্বীঃ অব 

হোঁশেন শাহের উড়িষ্া আক্রমণের 

সময়ে গজী সাহেব তাহার সেনাপতি 

ছিলেন | কোনও কাঁরণে হোশেন 

শাহের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইক্সা, তিনি 

নিহত হন | দক্ষিণগড় মান্দারণে 

তাহার সমাধি আছে। 

ইস্মাইল নিজাম শাহ _- তাহার 
পিতা বুরহান শাহ্, তাহার ভাই মুর্তজা 

নিজাম শাহ কর্তৃক পরাজিত হইয়] 
সম্রাট আকবরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

পলায়ন কালে তাহার ছুই পৃত্র ইব্রাহিম 

ও ইস্মাইল হোশেন শত্রঃ হস্তে বন্দী হন। 

মিরা হোঁশেন শাহের মৃত্যুর পরে 

জামাল থ। ১৫৮৯ খ্রীঃ অন্দে (হিঃ 

৯৯৭ ) ইস্মাইলকে সিংহাসনে স্থাপন 
করেন। তাহার পিতা সম্রাট 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক ইজাইল খা 

আকবরের সাহায্যে পুত্রের বিরুদ্ধেই 
যুদ্ধে উপস্থিত হন। বুরহান শাহ 
প্রথমে পরাজিত হন, পরে জয় লাভ 

করিয়া পুত্র ইসমাইলকে বন্দী করিয়া 
১৫৯১ খ্রীঃ অবের ২৭শে এপ্রিল 

(হিঃ ৯৯৯ ১৩ই রজব ) বুরহান নিজাঁম 
শাহ (দ্বিতীয়) উপাধি গ্রহণপূর্ববক : 
আহম্মদ নগরের সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। 

ইআাইল, হা মৌলবী, বিঃ এল _-. 

তাহার জন্ম স্থান ময়মনসিংহ জিলার 
টাঙ্গাইল উপবিভাঁগের অন্তর্গত ধুবরিয়া 

গ্রাম । তাহার পিতা বিষয় কর্ন উপলক্ষে 

বন্দাদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহরে অব- 
স্থান করিতেন। সেজন্য তিনি বি এল 
পরীক্ষা পাশ করিয়! রেঙ্গুন চিফকোর্টে 
আইন ব্যবসায়ে প্রবৃস্ত হন। অচির 

কাল মধ্যেই তিনি তথাকার এডভোকেট 

শ্রেণীর মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি 

বলিয়া! পরিগণিত হন। আইন ব্যবসায়ে 

প্রবৃত্ত হইলেও তাহার স্বাভাবিক সাধু 
প্রকৃতি অন্তায়কারীর পক্ষ সমর্থন 
করিত না । শেষে বিচারকদের এইরূপ 

ধারণা জন্গিয়াছিল যে, তিনি যে পক্ষে 

থাকিতেন) সেই পক্ষই প্রকৃত স্ঠায়া- 

নুসরণকারী। অনেক হস্কৃতকারী বনু 

অর্থ প্রদানে তাহাকে তাহাদের পক্ষ 

সমর্থন করিতে প্রয়াসী হইয়া, বিফল 
কাম হুইয়াছে। তিনি রেঙ্ুনের হিন্দু 
মুসলমান সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। 



ইজাইল সৈয়দ 

বলা বাছল্য তিনি বন্দাবাসী ভারতীয় 

মুনলমানের অধিনায়ক ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পরে রেঙ্গুন হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি, তাহার শোক সভায় হঃথ 

করিয়। বলিয়া ছিলেন--“তাহার মৃত্যুতে 

রেঙ্কুন হাইকোর্ট একজন সাধু ব্যবহার- 
জীবির সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল ।* 

দেশের কল প্রকার সদনুষ্ঠানে তাহার 

আস্তরিক সহানুভূতি ছিল। রেঙ্গুনের 
বাঙ্গালীদের প্রধান ছইটা শিক্ষা প্রতি- 
ঠানের--বেজল একাডেমী বালক ও 

বালিকা বিস্যালয়ের-_তিনি প্রধান পৃষ্ট 

পোঁষক ছিলেন। বিশেষতঃ বাঁলিক। 

বিস্তালয়টা দীর্ঘ ছয় বৎসর কাঁল তাহারই 
তৰনে পরিচালিত হইয়ছিল। এইজন্ 

তিনি বাড়ী ভার! বাঁবতে কিছুই গ্রহণ 
করেন নাই । ১৯১৬ খ্রীঃ অন্দে ১৬ই 

আগ& তিনি পরলোক গমন করেন। 

তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধ। অর্পন করিবার 

জন্য, ইউরোপীয়, দেশীয়, বিদেশী বহু- 

লোক তাঁহার শবান্থগমন ক.রনা- 

ছিলেন। 

ইজাইল, সৈয়দ শাহ __ শ্রীহটের 

অন্তর্গত তরফের মুলমান শাসনকর্তা 

সৈয়দ থোদাবক্পের পাঁচ পুত্রের মধ্যে 

তিনি তৃতীয় ছিলেন। তিনি বিস্তা- 
বন্তার জন্ত দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক 

দনুলুক-উল-উলামা” উপাধি প্রাণ 

জীবনী-কোব ৩হ্ড 

হন। তাহার পিতা মৃত্যুকালে 
তাঁহাকেই রাজপনে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
অভিলাষী হন, কিন্তু তিনি ধন এবং 

ব্য অপেঙ্গ৷ জ্ঞান ও ধর্দকেই 
অধিকতর শ্রেষ্ঠ জান করিতেন বলিয়া, 

তাহ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন ন|। 

তাহার জোষ্ঠ -ভ্রাতৃদ্য়ের ন্যায় তিনিও 

আজীবন দরিদ্রই ছিলেন। তিনি 
৯৪১ হিজিরি সালে ( ১৫২৩ ঘীঃ অন্দে) 

প্ম্দালেল ফওয়ায়ে?” নামে ফার্শীতে 

একথান৷ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার 

পৃত্র বিখ্যাত ইলিয়াস কুদস, কুতব 
উল আওলিয়া । এই বংশে বন্দ 

সাধকের জন্ম হইয়াছে। 

ইহতি শাম খী-_ফতেপুর শিক্রির 
শেখ করিদের উপাধী। তাহার পিতার 

নাম কুতবউদ্দিন শে খুবান। তিনি 

সম্রাট জাহাঙ্গীর, পাঞ্জাহাঁন ও আওরঙ্গ- 

জীবের অধীনে কাঁজ করিয়াছেন। 

আলমগীর তাহাকে তিন হাজার 

সৈন্তের অধিনায়কত্তে উন্নীত করেন। 
১৩৬৪ খ্রীঃ অবে (হিঃ ১০৭৫) তাহার 

মৃত্যু হয়। 

ইহুসান__দিল্লীর আবদুর রহমান খাঁর 
কবিজন-নুলভ নাম। তিনি উর্দুতে 
উৎকৃষ্ঠ কৰিত। লিখিক্নাছেন। ১৮৪৪ 

শ্রী; অবে (হিঃ ১২৬০) তাহার মৃত্য 

হয়। 



ঈী 
ঈশ পাটীল দ্বাবাড়ে--তিনি পু । ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নান 

ও বোস্বের মধ্যবর্তী তালেগগাও দাবাঁড়ে 
নামক স্থানের জমিদার ছিলেন। 

তিনি ছত্রপতি শিবাঁজীর ও তাহার পুত্র 

মহারাজ রাজারামের অনুসঙ্গী ছিলেন। 
তাহার খগ্ডেরাও দাবাড়ে ও শিবাজী 
দাঁবাঁড়ে লামে ছুই বিখ্যাত পুত্র ছিল। 
তাহারা শিবাজা ও তাহার বংশধর- 

দিগের বিশেষ অনুগত ছিলেন । 

ঈশাজী কষ্ক-__একটা ক্ষুদ্র তালুক- 
দারের পুত্ত্র। দাদাজী কুগুদেবের 

সহায়তায় তিনি ছত্রপতি শিবাজীর 

বাল্যসঙ্গী হন | তুরণহুর্গ অধিকার 

কালে তিনি শিবাজী ছত্রপতির সঙ্গে 

ছিলেন । ১৬৬৩ শ্রী; অবে শায়েস্তা 

খাঁর নির্ধযাতনের সময়ে তিনি শিবাঁজীর 

সঙ্গে ছিলেন। শিবাজী যখন আগ্রায় 
আওরঙ্গজীবের দরবারে গমন করেন 
তখনও তিনি তাহার সঙ্গে ছিলেন। 

তান আজীবন স্বীয় প্রভৃর বিশ্বস্ত 

অনুচর (ছিলেন । 

জঈশান-_ ১) ইনি একজন আ ঘুর্ব্েদ 
শান্্রবেতা ছিলেন। (২) তিনি বঙ্গাধিপ 

লক্ষণসেনের মন্ত্রী হলানুধের অন্যতম 

ভ্রাতা । তিনিও একজন বড় পণ্ডিত 

ঘিজান্ছিক পদ্ধ তি।” 

ঈশানচক্্র -_ ভূঃখার দেশী চন্ুন 
কাশ্মীরের দিশ্বিজয়ী সম্াট ললিতা. 

দিত্যের মন্ত্রী ছিলেন। চস্কুণের শ্টালক 

ঈশানচন্ত্র চিকিৎস! ব্যবসায়ী ছিলেন। 

তিনি নাগরাজ তক্ষকের অনুগ্রহে প্রচুর 
ধনলাভ করেন। তিনি একটা ধর্শশালা 

স্থাপন করিয়া, অর্থের সদ্ধযবহার করেন। 

ঈশানচজ্জ্-_ইনি বঙ্গভাষায় কবিতা" 
কারে “ব্ণসুন্বর” নামক বর্ণমাল! গ্রন্থ 
রচনা করেন । 

ঈশানচজ্জ দেব__ইনি কলিকাতার 
নিকটবর্তী কাশীপুর গান ফেব্ারীতে 
কর্ম করিতেন। প্রায় ১১৫ বৎসর 

পূর্বে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ফতেগড় 

নামক স্থানে বদলী হন। ফতেগড় 

তখন প্র প্রদেশের একটা প্রধান স্থান 

ছিল। সেখানে ইংরাজের সৈচ্ 

থাকিত, টাকশাল, রসদ বিভাগ, গান 

ফেব্টারী ইত্যাদিতে ইহ একটা বিস্তৃত 
কর্ণক্ষেত্র ছিল। ঈশানচন্দ্রের কর্- 
দক্ষতায় উপরিতন বড় বড় সাহেবগণ 

তাহাকে ভাল বাসিতেন। অধীনম্থ 

কর্মচারী হইলেও, সাহেবদের সাথে 



ঈশানচজ্জ 

তাহার বন্ধৃতা স্থাপিত হইয়াছিল। 
আধুনিককালে চাঁকরে মনিবে এরূপ 
সন্তাব প্রায় দেখা যায় না। বিলাত 

হইতেও তাহার] ঈশানবাবুর নিকট পত্র 
লিখিয়। খোঁজখবর লইতেন। ফতেগড়ে 

দেব পরিবারের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। 

গঙ্গার ধারে ইহাদের বৃহৎ অট্টালিকা 

এখনও বিস্তমান আছে। সিপাহী 

বিদ্রোহের সময় তাহাদের বাড়ী লুট হয়। 
তাহারা সপরিবারে কোন হিন্দুস্থানী 

বন্ধুর বাটীতে আশ্রয় লইয়া; আত্মরক্ষা 

করেন। স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া 

তিনি রবার্টসন্ সাহেবকে বিপদের সমর 

সাহা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন নবাব 

তজম্মুল হোশেন এই সংবাদ অবগত 

হইয়। ত(হ।কে তোপের মুখে উড়াইয়। 

দিবার সঙ্কল্প করেন। ইঈশানবাবুর 

ভ্রাতুদ্পুত্র গ্ীবৎসদেব নবাবকে কয়েকটা 
বিগ্যা। শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া, সকলে 

রক্ষা পাইয়াছিলেন। তর্থাপি তাহা- 

দিগকে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিতে 

হইয়াছিল। 
ঈশানচক্্ বন্দ্যোপাধ্যায় (১) 
১৮১৪ শ্রীঃ অন্দে তাহার জন্ম হয় । হিন্দু 

কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষা 

বিভাগে কার্ধ্য গ্রহণ করেন এবং বিশেষ 

স্বখ্যাতির সহিত বিভিন্ন কলেজে অধ্যা- 

পন! করিয়। প্রদিদ্ধি লাভ করেন । (২) 

কবি হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অজ । 

তিনি নিজেও সুকবি ছিলেন। ১২৬২ 

জীবনী-কোৰ ৩২৮ 

বঙ্গাব্দে তাহার জন্ম হয়। “যোগেশ' 
নামক কাব্য এবং ম্ধাময়ী” নামক 

উপন্তাঁস তাঁহার কাঁব্য প্রতিভার উৎকৃষ্ট 
ফল। তিনি হুগলীতে আইন ব্যবসায়ী 

ছিলেন । ত্তাহারই চেষ্টায় বাশবেড়িয় 

হইতে পুর্ণিমা নামক মাসিক পত্র ৯৩*১ 

বঙ্গাব্দ হইতে প্রকাশিত হইতে আর্ত 

করে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি উহার 
একজন নিয়মিত লেখক ও সহায়ক 

ছিলেন । ১৩০৪ বঙ্গাবে মাত্র বিয়াল্লিশ 

নসর বয়সে তীহার মৃত্যু হয়। 

উঈশানচক্্র বস্তু মেদিনীপুর জিলার 

অধিবাসী | খিগ্ভালয়ে তিনি মহ।শা! 

রাঁজনারায়ণ বঙ্গুর প্রিয় ছাত্র ছিলেন । 

মেদ্দিনীপুর বিগ্ভালয়ে পাঠ সমাপন 

করিয়া, তিনি যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 

করেন, তখনই মহাত্মা রাঁজনারায়ণ বস্তু 

মহাশয়ের আলে ম্হষি দেবেন্দ্র নাথের 

সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং দেবেন্দ্র নাথ 

তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়! 

ব্রাক্ষদমাজের কার্যে নিয়োগ করেন। 

তিনি অশেষ পরিশ্রম করিয়া রাজা 

রামমোহনের লুপ্ত প্রায় বাঙাল ও 

সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়। প্রকাশিত 

করেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথ এবিষয়ে 

তাহাকে অর্থান্নকুল্য করেন? পরে 

যোগেন্দর চন্দ্র ঘোষের সহায়তা পাইয়া, 

রামমৌহনের ইংরেজি গ্রন্থাবলী প্রকাশ 

করেন | আদি ব্রাঙ্গঘমাজের পূর্ব 

ভাবের পরিচয় প্রদান করিবার জন্ত 
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তিনি রামচন্দ্র [বিগ্ভাবাগীশের বন্তৃতা- 

এবলীও প্রকাশ করেন। বালক বালিক1- 
দিগের মধ্যে নীতি শিক্ষ। প্রচারের জন্তও 

তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং 

তজ্জন্ত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নীতি গ্রন্থ 

রচনা করেন। শ্ত্রীশিক্ষায়ও তাহার 

উৎসাহ ছিল। ক্লিকাতাঁর দক্ষিণে 

ভবানীপুরে একটি বাণিকা বিদ্যালয় 

স্থাপন বিষয়ে তিশণি একজন অগ্রণী 

ছিলেন | তত্বধোধিনী, নবজীবন, 

নব্যতাঁরত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় 

তিনি উৎকঞ প্রবন্ধ'দি প্রকাশ করি- 

তেন। তিনি মহর্ধি দেবেন্দ্র নাথের এক 

খানি ক্ষুদ্র জীবন চরিত রচনা! করেন। 

টে্বানীপুর হইতে প্রকাশিত প্রভাতী 
নামক পত্রিকা এবং কায়স্থ পত্রিক! 

সম্পাদনে মফলত। অর্জন করেন। বঙ্গীয় 

সাহিতা-পরিষদের কিছুকাল অগ্ততম 

সহকারা সম্পাদক ছিলেন । তিনি 

কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভা 

ছিলেন এবং হিন্দুভাব রক্ষা করিয়! 

্রাঙ্গধন্্ম প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। 

তিনি নীরব কর্মী ছিলেন এবং নানারূপ 
হুখ দৈন্তের মধ্যে পড়িয়াও কখন 

কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থী হন নাই। 

খসানারূপ বিপদ আপদের মধ্যেও স্থির 

চিত্তে ও শাস্তভাঁবে নিজ কর্তব্য সম্প'দন 

করিতেন । ১৩১৯ বঙ্গাব্দে উনসত্তর 
বৎসর বয়সে তাহার দেহত্যাগ হয়। 

ঈশানচজ্জ বিভাবাগীশ-_রাজসাহী 

ভারভীয়-এঁভিহাসিক ঈশানচজ্জ 

জিলার পুঠিয়ার একজন থ্যাতনামা 
বৈয়াকরণিক। তিনি কাবা চক্ট্রিকার 

একথানি টীকণ, প্রণয়ন করেন। 

ঈশানচজ্জ বিশারদ-_-একজন আমু- 
বেদ শান্ত্রবেত্তা। তাহার রচিত গ্রন্থের 

নাম “তৈষজ্য বিজ্ঞান” | 

উঈশানচজ্ মুখোপাধ্যায় - তিনি 
জয়পুর রাজ্যের রাঁজন্ব বিভাগের মন্ত্রী 
ছিলেন। 

ঈশানচক্দর রাঁয়_-পাবনা জিলার 
উল্লাপাড়া খানার দৌলতপুর নামক 

গ্রামের প্রসিদ্ধ রাঁয় বংশে তাহার জন্ম 

হয়| তিনি অতি স্থচতুর ও বুদ্ধিমান 

ছিলেন। কোনও সময়ে তাহাদের 

জমীদারীর নিকটস্থ অপর এক জমিদা- 
রের সহিত তাহাদের ঘোরতর বিবাদ 
উপস্থিত হয । প্রতিপক্ষ অতিশয় প্রবল 

ও ধনশালী ছিলেন বলিয়া, রায়বংশ 

তাহার্দের সহিত আ'টিয়া উঠিতে পারে 

নাই | পরিশেষে জমিদার ও প্রজা- 

বর্গের মধ্যে বৃদ্ধিজম| ও বাজেজমা লইয়। 

বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহাই রাজসাহীর 

বিখ্যাত প্রজা বিদ্রোহ । ঈশানচন্দ্র এই 

প্রজ| বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়া, স্বীয় 

বুদ্ধি বলে তাহাদের নেতা হুইলেন। 
[বিদ্রোহিরা তাঁহাকে রাজা] বলিয়া 

অভিহিত করিল ৷ এই সময়ে রুত্দর্গাথি 

নিবাসী প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী গঙ্গাচরণ 

পাল বিক্বোহীদের সহিত যোগ দিয়া, 
বিদ্রোহী রাজা ঈশানচঞ্জের মন্ত্র 
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হইলেন। এই সময়ে, বাজু সরকার, 
ছালুসরকার, রমজান খাঁ, প্রভৃতি 

কতিপয় মুসলমান সরদার তাহাদের 

সঙ্গে যোগ দিয়! দল পুষ্টি করিল। 
বিদ্রোহীর। প্রকাশ্য দিবালোকে দল 

বন্ধ হইয়া জমিদার ও ধনী গৃহস্থের 
বাড়ী আক্রমণ করিতে লাগিল | 

গভর্ণমেন্ট তখন এক দল পুলিশসৈস্ত 
পাঠাইয়া দলপতিদিগকে ধুতকরিয়া 

বিচারর৫থ প্রেরণ করেন | বিচারে 

ঈশানচন্ত্র রায় নিষ্কৃতি পাইলেন ও 
তাঁহার সঙ্গীরা একমাস হইতে ছুই 

বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইল। 
ঈশান দেব (১)-_্রীহউ জিলার অন্ত- 
দত ভাটের নামক স্থানের প্রাচীন 

কালের চন্দ্র বংশীয় একজন রাজ|। নৰ 

শীর্বাণ দেখ। সম্ভবতঃ তিনি ১৭শ 

ংবতে জীবিত ছিলেন। (২) কাঁশ্মীর- 

পতি মন্ধিমতির গুরু । রাজ! সন্ধিমতি 

তাহারই অনুগ্রহে জীবন লাভ করিয়া- 

ছিলেন। সন্ধিমতি দেখ। 

ঈশান দেবী-তিনি কাশ্মীর পতি 
জলৌকের প্রধান! মহিষী ছিলেন । 
তিনি দ্বার প্রভৃতি প্রদেশে প্রভাব 

সম্পন্ন মাত মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। 

ঈশান নাগর--১৪৯২ খ্রী: অকে 

শ্রীহউ জিলার অন্তর্গত সুনাম গঞ্জ উপ- 

বিভাগের লাউর পরগণাঁর নব গ্রামে 

ব্রাহ্মণ বংশে ইছার জন্ম হয় | বৈষ্ণব 

জীবনী”কোৰ ৩৩৩ 

শিরোমণি অদ্বৈত মহাগ্রতু এই স্থানেই 
জন্মগ্রহণ করেন। পীঁচ বৎসর বয়সে 

ঈশানের পিতার মৃত্যু হইলে, মাতা 
বালকটাকে ঘোর দরিদ্রের মধ্যে প্রতি- 
পাঁলন করিতে থাঁকেন। অদ্বৈত প্রভূ 
তখন শাস্তিপুরে বাম করিতেছিলেন। 

জননী ঈশানকে লইয়া শাস্তিগুরে আগ- 
মন করেন ও অ্বৈত মহা প্রভুর আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। আঁচাধ্য অদ্বৈত, ঈশানকে 

শিষ্যুরূপে গ্রহণ করিয়া, ্বীয় তনয়ের 

সঙ্গে শিক্ষা দিভে থাকেন। ঈশান 

বয়প্রাণ্ড হইয়। গুরুর সন্নিধানেই নিয়ত 

বাস করিতেন। গুরুদে” শিষ্তকে 

সাঁতিশয় প্রীতি করিতেন। অদ্বৈত 

মহাপ্রভু সপরিবাঁরে শ্রীন্দেত্রে অবস্থান 

কালীন, শিষ্য ঈশান তীহার সঙ্গে 
ছিলেন। গুরুর আদেশ অনুসারে 

গুরুর তিবোধানের পর ঈশান জন্মভূমি 
শ্রীহটে গিয়। বৈষ্ণবধন্্ প্রচার করিতে 

থাকেন। গুরুপত্ধী সীতাঁদেবীর আক্তা- 

মুলারে ৭৬ বৎসর বয়সে মহাগ্রত 

অধৈতাচার্য্যের চরিত অবলম্বনে 

'অদৈত প্রকাশ নামক উৎকৃষ্ট গ্রস্থ 

প্রচার করেন! ১৫৬৮ শ্রী; অবে 

এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। 

গুরু পরীর আদেশে ঈপান ৭ বৎসর 

বয়সে বিবাহ করেন। পদ্মানদীর ' 
তীরস্থিত তেওথাগ্রামে বিবাহ হয়। 

পুরুযোত্বম, হরিবল্পত ও কৃষ্ণবন্পভ নামে 

তাহার তিন পুত্র জম্মে। ১৭৪৪ শ্রী: 
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অব লাঁউড়রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে 
তাঁহার বংশধরেরা উল্লিখিত তেওথার 

নিকটবর্তী বাকপাল গ্রামে আসিয়। 
বাস করেন। তথায় এখনও তীহার 

ংশধবরেরা আছেন। 

ঈশান বর্মা -- কনৌজের মৌখারী 
ধীয় নরপতি ঈশ্বরবন্থীর পুত্র | 

তাহার মাতার নাম উপগুপ্ত।। 

তাহার সময়ে মৌখারিবংশের বিশেষ 

উন্নতি হয়। তিনিই প্রথম মহারাজা- 

ধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন । মৌখারি 

বংশীয়েরা ছন দ্িগকে ভারতবর্ষ হইতে 
বাহির করিয়। দিবার জন্য বাঁর বার 

তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

ঠিহার পুত্র বিখ্যাত শর্ববর্থা। এই 
নংশের প্রথম রাজার নাঁম হরিব্মা 
তিনিই মৌখারী রাজবংশের স্থাপয়িতা। 
হরিবম্মীর পুত্র আদিত্য বন্ম৷, তৎপুত্র 

ঈশ্বরবন্মা, ঈশ্বরবন্ধার পুত্র ঈশান 
বর্া, ঈশানবন্শীর পুত্র শর্কবন্মী ও 
হ্যাবন্থ। । ইঈশানবন্ধমার পূর্ব পুরুষগণ 
মহারাজ। উপাধি ধারণ করিতেন ন। 
ঈশান বর্ধাই মৌখরী রাজবংশের সর্ব- 
গধান রাজা ছিলেন বলিয়া! বিবেচিত 
হয়। একখান! শীলালিপিতে উক্ত 

হইয়াছে যে ঈশানবর্া। অন্ধুণীধিপিতিকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন । তাহার সহিত 
গুধ রাজবংশের সখ্যতা! ছিল না। কিন্তু 

তাহার পিতামহ আদিত্য বর্মার সহিত 
গপতরাজ বংশের সৌহ্বার্দা ছিল 

ভারভীয়-এতিহাসিক ঈশান বর্ম 

। পণ্ডিতের বলেন, দ্বিতীয় গুপ্তরাজ 

ংশের হ্র্যগুপ্তের ভগিনী হর্ষগুগার 

সহিত, আদিত্য বন্মার বিবাহ হইয়া- 
ছিল। ঈশানবর্মা যদিও গুপ্ত রাজ- 
ংশের প্রতিদ্বন্দী ছিলেন, তথাপি প্রবল 

পরাক্রীস্ত হণদের আক্রমণ কালে উভয়ে 

একযোগে হুণদিগকে পরাজিত করিয়া 

ছিলেন। পরে গুগ্তবংশের কুমার- 

গুপ্ত কর্তৃক ঈশান বন্ধ পরাজিত হইয়1- 
ছিলেন! ঈশান বন্থা নিজ নামাঙ্কিত 

মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। যুক্ত 

প্রদেশের বারাবাকী জেলার হাহা 

নামক স্থানে প্রাপ্ত ঈশান বন্শার রাজত্ব 
কালের একখণ্ড শিলালিপিতে তাঁহার 

রাজত্বকাল ৫৩২ ঘ্বীঃ অব বলিয়। 

উল্লিখিত আছে। অনুমান ৫৫৩ খ্রীঃ 

অবে তাহার মৃত্যু হয়। ঈশানবন্থীর 
পূর্ব পুরুষদের নামে কোন মুদ্রার 

প্রচলনের প্রমীণ নাই, বোধ হয় তাহার! 

সেরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন না। ঈশান 
বর্খা গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করিয়।- 
ছিলেন । তখন গৌড়ের রা কে 

ছিলেন জানা যায় নাই। ঈশানবন্শার 
শর্ববন্ধা ও হূর্যযবন্থী নামক ছুই পুত্র 

ছিল। পিতার মৃত্যুর পর শর্ববন্ধা 

রাজ। হন। শর্ববন্মা নিজ নামে মুদ্র! 

প্রচলন্দ করিয়াছিলেন । তিনি মন্দিরের 

দেবতা বক্কণবাসীর পূজার জন্ত বরুণিক। 

গ্রাম দান করেন। বরুণিক। গ্রামে 

গুপ্ত রাজবংশের দ্বিতীয় জীবিত গুণ্ডের 
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খোদিত ষে শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া 

গি্লাছে, তাহাতে উক্ত বিবরণ উল্লিখিত 
আছে। দেবতা কপালেশ্বরের পূজার 

জন্থও তিনি পাঞ্জাবের নির্ধন্দ গ্রামে 

ভূমি দান করেন। তাহার মৃত্যুকাঁল 

অনিণশত। ভ্রাতা৷ সু্যযবর্থী কতকাল 
জীবিত ছিলেন, তাহাও জান। যায় না। 

কটকের দোমবংশীয় রাঁজা৷ মহাশিব 

গুপ্তের একখানি শিলালিপিতে উল্লেখ 

আছে যে, মহাশিব গুপ্তের পিতা হর্ষ 

গুপ্তের সহিত স্থর্যা বন্ধীর কন্া বাঁসট। 

দেবীর বিবাহ হইয়াছিল । হৃত্য্যবর্্মার 

সময় মৌথরি বংশের গৌরব ক্ষুপ্ হইয়া- 

ছিল। ইহার শাখাবংশে অবস্তি বন্ধ। 
নীমক এক রাজার নাম পাওয়! যায় 

শর্ধববন্ধার রাজত্ব কালেই তিনি মগধের 

একাংশে আধিপত্য করিতেন মনে 

হয়। হ্র্ষচরিতে কোন মালস নরপ'ত 

কর্তৃক অবস্থি বন্দার পুত্র গ্রহবন্দার 

পরাজয় ও মৃত্যুর উল্লেখ আছে। 

ক্ষত্রবর্ণা নামক একজন মৌথরি নর- 

গতির কথ হর্ষ চরিতে উল্লেখ আছে। 

তিনি কোন্ সময়ে রাঁজত্ব করিতেন 

তাহার ঠিক জানা যায় নাই। বর্ণিত 

আছে যে, তিনি চারণের গান শুনিতে 

অতিশয় ভালবাদিতেন। তাহার শত্রু 

প্রেরিত চারণের! “জয় শব উচ্চারণ 
করিতে করিতে ক্ষত্রবন্মাকে নিহত 
করিয়াছিলেন । নেপালের লিচ্ছবি 

বংশের রাজা অংশুবন্মীর শিলালিপিতে 

€কাৰ ৩৩২ 

উল্লেখ আছে, মৌখরি রাজ শূরদেন 

শুবন্্মার ভগিনী ভোগদেবীকে বিবাহ 
করেন। শুরসেনের পুত্রের নাঁম ভোগ 

বন্ম! ও কন্তার নাম ভাগ্য দেবী | আর 

একটী মৌথরি বংশের শাখার প্রতিষ্ঠাত। 
যক্তবন্মা, পুত্রের নাম শার্দীল বর্ঘা, 

তৎপুত্র অনন্ত বর্মা । গুপ্ত'রাজবংশীয় 
নরগতিগণ মৌখরিগণকে সাময়িক ভাবে 
বশ্ততা স্বীকার করাইলেও মৌথরিগণ 

কখন কখন প্রবল হুইয়। নিজ নামে 

মুদ্রা প্রচলন করিয়! তাহাদের একাধি- 

পত্যে বাধ! প্রদান করিয়াছিলেন। 

ঈশানেশ্বর জর্ববাধিকার, -কলি- 
কাত। বিশ্ববিগ্তালয়ের ভূতপুর্বর ভাইস্- 

চেন্সেলার স্বর্গগত দেবপ্রসাদ সর্বাধিক 

কারী মহাশয়ের পুর্ব পুরুষ এবং সর্বা- 

ধিকাঁরী বংশের স্থাপন্ধিতা । মহাত্মা 

্রেশ্বর ব্লু সর্ধাধিকারী মহাশয় 
উড়িষ্যার 'দওয়ান ছিলেন | তাহার 

কনিষ্ট সহোদর ঈশানেশ্বর সর্ধাধিকারী 

মহাশয় দিল্লীর সমাট মোহাম্মদ শাঁহের 

মন্ত্রী ছিলেন। ভারতশানন বাপারে 

তাহার প্রভাব বড় সামান্ত ছিল না। 

উশ্বর-_সঙ্গীত রচয়িতা । ইনি সাধন 

সঙ্গীত রচনা! করিয়াছেন। তিনি চট্ট- 
গ্রামবাসী বলিয়া অনুমিত হয়। ৮ 

ঈশ্বর-_ইনি রাম স্তোত্র ও কৃতি স্ততি 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। 

ঈশ্বর কৃষ্ঝ-_মধ্য যুগের একজন ব্রাহ্মণ 
দার্শনিক | তিনি সাংখ্য মতাঁবলন্বী : 
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ছিলেন এবং সাংখ্যকারিক। নামে এক- 

গনি প্রামাণ্য টাকা রচনা করেন। তিনি 
কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা 

এখনও ঠিক নিরূপিত হয় নাই। কাহারও 
কাহারও মতে তিনি শ্রীঃ পুঃ প্রথম শতা- 

বীর লোক, আবার মতান্তরে দ্বিতীয় 
শতাববীর | বার্ষগণের শিষ্য বিদ্ব্যবাঁস ও 

ঈশ্বরকুষ্ণ একই ব্যক্তি বলিয়া কেহ কেহ 
মনে করিয়া থাকেন । খ্রীঃ ৫৫৭ হইতে 

৫৬৯ অবের মধ্যে পরমার্থ নামক এক 

জন বৌদ্ধ পণ্ডিত সাংখ্য কাঁরিক। চীন 
ভাষায় অনুনাদ করেন। ঈশ্বরকৃষ্। 
সাংখাসপ্ততি নামে অপর একখান! 

গ্রন্থও রচনা করেন ৷ তিনি প্রসিদ্ধ 

£দ্ধ দার্শনিক দিউ.লাগের সমসাময়িক 
ছিলেন এবং তাহার! পরম্পর পরিচিতও 

ছিলেন! এইরূপও উক্ত হয় যে, তাহাদের 

মধ্যে বিশেষ গ্রতিঘ্বন্দীভীব বর্তমান 

ছিল। একবার ঈশ্বর কৃষ্ণ ও দিউ.লাগ 

বিচারে প্রবৃত্ত হন। এরূপ দাশনিক 
ণিচারের নিয়মানুসারে বাহার! পরাস্ত 

হইতেন. তাহাদিগকে বিজেতাঁর মত বা 

ধম্ম অবলম্বন করিতে হইত । ঈশ্বর 

রুষ্ণ কিন্তু দিও নাঁগের সহিত তর্ক যুদ্ধে 

পরাজিত হুইয়াও বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন 
নাই। . 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-_কাচড়াপাড়া নিবাসী 
হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৩২ 

শকের ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার (১৮১৯ 

স্বী৯ই মার্চ) তাহার জন্ম হয়। তাঁহার 

ভারভীয়-এঁতিহ্থানিক ঈশ্বরচজ্ 

পিতা কাচড়াপাঁড়ার সন্নিহিত শিল্পাল 

ভাঙ্গার নীল কুঠীতে চাকুরী করিতেন। 

তিনি বাল্যকাঁলে অতিশয় ছরস্ত ছিলেন। 
তাহার মাতার মৃত্যুর পরে, তাহার 

পিতা আবার বিবাহ করেন । এই 
সময় তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ববক 
স্বীয় মাঁতুলালয়ে চলিয়া আসেন । 

এখানে থাকিয়া তিনি পাঠে মনোযোগী 

হন। ইংরেজী শিক্ষায় ততদূর অগ্রসর 
না হইলেও, তিনি বাঙ্গাল! ও সংস্কতে 

বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন | তিনি 

স্বভাব কবি ছিলেন । ১৫ বৎসর বয়সে 

গুপ্ি পাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্ত। 

দুর্গীমণি দেবীর সহিত তাহার বিবাহ 

হয়। কিন্তু ভাহার গার্হস্থ্য জীবন 

বিশেষ স্বখের ছিল না । কলিকাতার 

অন্তর্গত পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ জমিদার 

গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্ 

মোহন ঠাকুরের সহিত তাহার প্রণয় 

ছিল। তাঁহারই অর্থ সাহায্যে ১২৩৭ 

মালের ১৬ই মাদ্ধ (১৮৩০ খ্রীঃ ৩০শে 

জানুয়ারী ) সাপ্তাহিক সংবাদ-প্রভাকর 

পত্রিকা বাহির করেন। ১২৩৯ সালে 

যোগেন্্র মোহন ঠাকুরের মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পত্রিক। উঠিয়া যায়। 
কাঁণাই ঠাকুরের সাহাঁষ্যে ১২৩২ সালে 

ইহ। পুন প্রকাশিত হয়। ১২৪৫ সালের 

১লা আযাঢ় হইতে প্রভাকর দৈনিক 

রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে । ইহাই 

বাঙ্গাল৷ ভাষায় প্রথম দৈনিক পত্র । 
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১৩৫৩ সালের ৭ই আষাঢ় তিনি 'পাষও 

গীড়ন+ নামে একখান! মাসিক পত্রিক' 
প্রকাশ করেন। এই সময়ে ভাস্কর 
সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ( গুড় 

গুড়ে ভট্টাচার্য্য) রসরাজ নামে একখানা 
পত্রিকা প্রকাশ করিয়া, ঈশ্বরচন্ত্রের 

সহিত কবিতা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই 

উভয় পত্রিকায় অশ্লীল কবিতা সকল 

প্রকাশিত হইত। সুখের বিষয় উত্তয় 

পত্রিক। অল্লাধু হইয়াছিল। ১২৫৪ সালে 

তিনি 'দাধুরঞ্জন নামে আর একখানি 

সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন । 

ইহাতে বঙ্কিম চন্ত্র প্রভৃতি তাহার ছাত্র 

বৃন্দের কবিতা প্রকাশিত হইত । ১২৬০ 

সালের বৈশাখ হইতে তিনি 'প্রভাকর, 
নামে একখানি বৃহৎ আকারের মাসিক 

পত্রিক। বাছির করিতে আরন্ত করেল। 

উক্ত পত্রিকার “গ্রবোধ প্রভাকর' “হিত 

প্রভাকর" 'বুধেন্দু ধিকাশ* নামক তাহার 

তিন খান! গ্রন্থ প্রকাশিত হইস়্াছিল। 

তিনি দশ বংসর কাল বঙ্গ দেশের 

নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বু কষ্টে 

রামপ্রসাদ দেন, রামবনু, রামনিধি 

মেন (নিধুবাবু), হকঠাকুর, নিতাই 
বৈরাগী, লক্ষীকাস্ত বসু, নৃমিংহ প্রভৃতি 

বহু খ্যাতনাঁম! প্রাচীন বঙ্গকবির জীবন 

চরিত, গ্বীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। 

পরে ১২৬২ সালে ভারতচন্দ্রের জীবনী 

ও অনেক লুণ্ড কবিতা প্রকাশ করেন। 

প্রাচীন কবির জীবনী ও কাব্য প্রকাশে 

তিনিই প্রথম ব্রতী হন। ১২৬৫ লালের 

১০ই মাঘ তিনি পরলোক গমন 
করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর-_বঙ্গের বিখ্যাত 
পণ্ডিত, গ্রস্থকার ও সমাজ সংস্কারক। 

১২২৭ বঙ্গাবের ১২ই আশ্বিন (১৮২৭ 

শ্রী; ২৮ শে সেপ্টেষ্বর ) মঙ্গলবার হথগলী 

( বর্তমান মেদিনীপুর ) জিলার অন্তর্গত 

বীরসিংহ গ্রামে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার পিতার নাঁম ঠাকুরদাস 

বন্দ্যোপাধায়, মাতার নাম ভগবতী 

দেবী । ঠাঁকুরদাসের সাত পত্র ওতিন 

কন্তার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব ছো্ঠ ইলেন। 

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহের নাম রীমজয় 

বন্যোপাধ্যায় ৷ ঠাকুরদা বন্দে" 
পাধ্যায় আত সামান্ত বেতনে কলি- 

কাতাঁয় চাকুরী করিতেন, পরিবারবর্গকে 

লইয়| ক্পিকাতাঁয় বাম করা সম্ভব 

হইত না। দরিদ্র হইলেও পুরের 
স্থশিক্ষার জন্য ঠাকুরদাসের বিশেষ চেষ্টা 

ছিল। বাল্যকালের প্রথম কয় বৎসর 

ঈশ্বরচন্দ্র ্রামেরই পাঠশালায় শিক্ষ[লাঁও 
করিয়া মাত্র নয় বৎসর বয়সেই পিতার 
মহিত কলিকাতীয় গমন করেন। অতি 

শৈখবকাল হইতেই তীহার অসাধারণ 

মেধার পরিচয় পাওয়। গিয়াছিল | 

পিতার সহিত গদত্রজে কলিকাতায় 

আসিবার সময়ে পথিপার্স্থিত প্রস্তর 

খণ্ডে খোদিত দুরত্বজ্ঞাপক ইংরেি 
সংখ্যা চিহ্ছগুলি আয়ত্ব করিয়া! ফেলেন। 

শা 



৩৩৫ 

কলিকাতায় আমিবার পর ঠাকুরদাস 

পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করাইয়! 

দেন । (১৮২৯ শ্রী: ১লা জুন)। এ 

বিগ্ভালক্নে ঈশ্বরচন্ত্র প্রায় এগার বৎসর 
অধ্যয়ন করিয়া! ব্যাকরণ, সাহিত্য, 

অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, বেদান্ত, 

ন্যায় ও সাংখ্য শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ 

করেন | ১৮৪০ থ্রীঃ অবে অধ্যয়ন 

সমাপ্ত করিয়া! 'বিগ্ত(সাঁগর উপাধি 
লাভ পূর্বক ছাত্র জীবন সমাপন করেন। 

&ঁ সময়ের মধ্যেই কলেজের সাধারণ 

পরীক্ষ1 ব্যতীত আরও কয়েকটি বিষয়েও 

নিজ প্রতিভার পরিচন্ন প্রদান করেন। 

১৮৩৮ শ্রী; অবে সংস্থৃতে একটি প্রবন্ধ 

রচন। করিয়া একশত টাকা পুরদ্কার 

প্রাপ্ত হন ততপরে একবার সংস্কৃত কবিতা 

রচনা করিয়। এবং আবার সংস্কতেই 
দশন শান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচন। করিয়া, 

এইবার একশত টাকা করিনা পুরস্কার 

লাভ করেন] ১৮৩৯ খ্রীঃ অবে হিন্দু 

আইন সম্বন্ধে এক পরীক্ষ। দিয়া প্রশংসা 

পত্র পান। কলেজে থাঁকিবার সমন 

তিনি ইংরেজি ভাষায় সম্যক বুাৎপত্তি 

লাভ করেন নাই । পরে নিজ চেষ্টায় 

অতি উৎকৃষ্টন্ূপে ইংরেজি ভাষ! শিক্ষা 

* করিয়াছিলেন । 

ছাত্র জীবনে ঈশ্বরচন্দ্রকে অতি 
কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে 

হইত। তিনি কলিকাতায় আসিবার 
কয়েক বংসয় পরেইত্তাহাঁর আরও ছুইটি 

ভারভীয়-এঁডিহছাসিক ঈশ্বরচ্া 

অনুজ অধ্যয়নের গন্য কলিকাতায় আগ- 

মন করেন | পাচক বা দাসদাসী বেতন 

দিয় রাখিবার ক্মতা ঠাকুরদাসের ছিল 

ন]। সুতরাং ঈথরচন্ত্রকেই স্বহস্তে 

রন্ধন ও অন্তান্ত কাজ সমাপন করিয়া 

অধ্যয়ন করিতে হইত। অনেক সময়ে 
রন্ধন করিবার সময়েই ফাকে ফাকে 
পড়িয়া লইতেন। কিন্ু তাহা সত্ত্বেও 

তিনি কোনও দিন অধ্যয়নে বীতন্পৃহ 

হন নাই, অথব] গৃহকম্ম সম্পাদলে 

পরাম্থুখ হন নাই। 
অধ্যয়ন সমাপন করিয়। ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম 

ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন । প্রথমে ১৮৪১ 

রী; অবে, মাসিক শঞ্চাশ টাকা বেতনে 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান 

পণ্ডিতের পদ লাঁভ করেন । শ্রপদে 

নিধুক্ত থাকিবাঁর সময়ে তাহাকে ইংলও 

হইতে নবাগত ইংরেজ রীজকর্মমচারী- 

দিগের সংস্পশে আসিতে হইত। তজ্জন্য 

ভালরূপ ইংরেজি শিক্ষা করা আবশ্তঠক 

বোধ হওয়াতে বিশেষ চেষ্টাপূর্ববক 
উৎকৃষ্টরূপে ইংরেজি শিক্ষা করেন । 

১৮৪৬ শী; অবে' তিনি সংস্কৃত কলেজের 
মহকাঁরী কাঁধ্যাধাক্ষ (সেক্রেটারী) 

নিধুক্ত হন। তখন সংঘ্বত কলেজের 

সব্বাধিকারীর ( 011901]9] ) পদ হুট 

হয় নাই | কিন্তু কিছুকাল পরেই 
গ্রধান কাধ্যাধ্ক্ষের (বূসময় দত) 

সহিত কাঁধ্য প্রণালী লইয়। মতভেদ 
হওয়াতে তিনি শর পদ পরিতাগ 



ঈশ্বরচন্দ্র 

করেন | কয়েক বৎসর পরে (১৮৫০ 

শ্রীঃ) তিনি পুনরাধ' সংস্কৃত কলেজে 
মাসিক নব্বই টাকা বেতনে সাহিত্য 
শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ 

লাভ করেন। কিছুকাল পরে সংহ্কত 
কলেজের প্রধান কাধ্যাধাক্ষ (980৪- 

চ্য ) ও তাহার সহকারীর পদ 

উঠাইয়। দিয়া! সর্বাধিকাঁরীর ( 7১1001- 

[91 ) পদ সৃষ্ট হয় এবং ঈশ্বরচন্ত্ 

মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে প্রথমে 

এঁ পদে নিযুক্ত হইলেন, এ পদে তাহার 
বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইরা, মাসিক 

তিনশত টাক পর্যন্ত হইগ়া(ছল | 

১৮৫৫ খ্রীঃ অব, উক্ত কার্যের অতি- 

রিক্ত মাসিক সর্বমোট পচশত টাক। 

বেতনে, বিষ্ভালয় সমুহের বিশেষ পরি- 

দর্শকের পদও লাভ করেন। এ পদে 

অবস্থিত থাঁকিবার সময়ে তিনি বঙ্গের 

ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের সূহ'ত 

পরামর্শ করিয়া নালাস্থানে বালিকা 

বিদ্যালয় স্থাপন করেন । কিন্ত মিঃ ইয়ং 

নামক একজন অল্প বয়স্ক সিভিলিয়ান 

তখন শিক্ষা বিভাগের কর্ত! (1)1760607) 

ছিলেন। ত্র সকল বালিক] বিদ্যালয় 

স্থাপন ব্যপদেশে দেশের অবস্থান্যায়ী 

বাবস্থ। করিতে যাইয়া তাহার সহিত 

ঈশ্ব চন্দ্রের মতীন্তর উপস্থিত হয়। ইয়ং 

সাছেব তাহার কার্যে নানারূপে বাধ! 

দিতে আরম্ত করেন। তৎফলে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিরক্ত, হুইয়। অগ্লানবদনে মাসিক পাচ 

জীবনী*কোৰ ৩৩৬ 

শত টাকা আয়ের চাকুরী পরিত্যাগ 

করেন। ৫১৮৫৮ হ্ীঃ) 

তদনস্তর ঈশ্বরচন্দ্র পুস্তক রচনা 

মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত 

হইলেন । পুর্কেও তিনি একাধিক গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন । সংস্কৃত কলেজের 
মহকারী কার্ধ্যাধাক্ষের পঠ্ঠে নিযুক্ত 
থাকিবার সময়েই, তিনি “বাস্থুদেব চরিত; 

নামে একখানি বাঙ্গাল! পুস্তক রচনা 

করেন । তৎপরে ক্রমে ক্রমে “বেতাল 

পঞ্চবিংশতি+ (১৮৪৭), “বাঙ্গালার ইতি- 

হাঁল” (১৮৪৮) ১ জীবন চরিত বিষয়ক 

একখানি পুস্তক (১৮৫০ ) শু কাশিত 

হয়। সংস্কৃত কলেজের কার্ধ্যে নিযুক্ত 
থাকি"র সময়েই তিনি ১৮৪৭ খ্রীঃ 

অবে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী লামে 

সংস্কত গ্রন্থ মুদ্রণালয় এবং বিক্রয়ের 

জন্য তৎসংলগ্ন পুস্তকা লয় স্থাপন করেন। 

হ্বীঃ অন্দে তাহার “সীতার 

বনবাস+ প্রকাশিত হয়। মাত্রচারি 

দিনের পরিশ্রমে এ পুস্তক রচনা 

করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে নিম্ন 
লিখিত পুস্তকীবলী রচনা অথব৷ সংকলন 

করেন-_- ইংরেজ কবি সেক্সপীয়ারের 

কমেডি অব, এরার্স (০০80805 ০৫ 

[7015 ) নামক গ্রস্থাবলত্বনে 'ত্রাস্তি 

বিলাস, দবর্ণপরিচয়ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় 

ভাগ, “কথামাল!” 'বোঁধোঁদয়+ চরিতা- 

বলী” 'আখ্য।ন মঞ্জরী, প্রস্ৃতি বিস্তালয় 
পাঠ্য সাঁঙ্গাল। পুস্তক, উপক্রমণ্িক1%, 

১৮৬৩১ 
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“ব্যাকরণ কৌমুদী (চারি ভাগ), “জু 
পাঠ, প্রভৃতি সহজ সংস্কত ব্যাকরণ ও 
সাহিত্য পুস্তক, সটীক 'মেঘদূত”,'উত্তর- 
রাম চরিত”, *শকুস্তল।+ (বাঙ্গাল), এবং 

“সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব” এই 
সকল পুম্তভকই দীর্ঘকাল ব্যাপিরা 

বাঙ্গালাদেশের বিগ্যালয়সমূহে পাঠ্য 

পুস্তকরূপে নির্বাচিত হইয়া আসিয়াছে। 

বিধবাবিনাহ প্রচলন ঈশ্বরচন্দ্রের 
কর্মজীবনের এক শ্রেষ্ঠ কীন্তি। 

পরবর্তী জীবনে বালবিধবাদের জন্য 
তাহার মনে যে দারুণ কষ্ট ও তজ্জনিত 

সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল, তাহার 
উন্মেষ প্রথম জীবনেই লাভ হয়। 

তঁহার ছাত্রীবস্থায় তাহার অন্যতম 

অধ্যাপক শল্তুচন্ত্র বাঁচস্পতি মহাশয় 

অতি বৃদ্ধ বয়দে এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক 

বালিকার পাঁণিপীড়ন করেন। 
বাচস্পতি মহাশয় বিবাহের পুর্বে 

'তৃদ্বিষ্ম্মে ঈশ্বরচন্জ্রের মত জিজ্ঞাস! 

ফ্করিলে, তিনি দৃঢ়ভাবে গগ্রতিবাদ 
করেন বলাবাহুল্য সে প্রতিবাদে 

কোনও ফল হয় নাই। বিবাহের 

অল্পকাল পরেই বাচম্পতি মহাশয় 

পরলোক গনন করেন । আর একবার 

তাহারই গ্রামে একটি বালবিধবার 

চরিত্রম্থলন হয় এবং সে একটি পুত্র- 

সন্তান প্রসব করে। বিধবার আত্মীয় 
স্বজনেরা লোকলজ্জ। ভদ্ষে সেই সগ্ 

প্রন্থত শিশুকে বধ কবেন। এই 
৪৩-_-৪৫ 

ভারভীয়-এভিহাসিক উশ্বরজ্জ 

ঘটনাও ঈশ্বরচন্ত্রের জীবনে এক গভীর 

প্রভাব বিস্তার, কুরে । ভবিষ্যৎ জীবনে 

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া! তিনি অশ্র-, 
মোচন করিতেন । ঈশ্বরচঞ্জ ৮ 

বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে সংকঙ্প 
করিয়। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন 

একদিকে যেমন সনাতনরীতি পক্ষপাতী 

ব্যক্তির তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে 

আরম্ত করিলেন, আবার সেইরূপ বনু 

বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তিরা তাহার চেষ্টার 

সহানুভূতি দেখাইতে ও নানারূপে 

তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। 

কিছুকাল পুর্বে নদীয়ার মহারাজ 
শ্রীণচন্ত্র বিধবা! বিবাহের অনুকূলে 
শাস্ত্রীয় মত সংগ্রহপূর্বক উহা দেশ- 

মধ্যে প্রচলন করিবার জন্ত বিশেষভাবে 

চেষ্টা করিয়াছিলেন্। কিন্তু কতক- 

গুলি পারিপাশ্বিক ঘটনার জন্ত তাহার 

সেই চেষ্টা তাদৃশ সফল হয় নাই। 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমে দেশের লোকের 

মনোভাব বিধবা বিবাহের অন্থকুলে 
আনয়ন কারবার জন্য, তত্ববোধিনী 

পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। 

ততৎফলে প্রথমে এ বিষয়ে দেশের 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃহটি পতিত হয়। 
প্রবন্ধে তিনি যে সকল শ্াস্ত্ীস্ব মত 

প্রকাশ করিতেন, ততসমুদয় সংগ্রহ" 

করিবার জন্ত, তাহাকে অতি কঠোর 

পরিশ্রম করিতে হইত । দীর্ঘকাল 

ধারয়। সংক্কত কলেজের পুত্তকাগারে 



উঈশ্বরচজ্ 

বসিয়। সংস্কৃত পুথি সকল পুঙ্থান্পুঙ্খ- 

রূপে পাঠ করিতেন। অবশেষে 

একদিন পরাঁশর ংহিতা স্তর্গীত 

*নষ্ট্রেমুতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে 

পতে:। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্ 

বিধিয়তে” ॥ এই অমূল্য গ্লোক 
তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি 
প্র শ্লোকটিই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়। 

বিধব। বিবাহের বৈধতার স্বপক্ষে যুক্তি- 

সঙ্গত পুস্তক প্রচার করিতে লাগিলেন! 

তাহার কিছুকাল পূর্বে কলিকাতার 
পটলডাঙ্গ৷ নিবাপী গ্তামাচরণ দাঁস 

নামক কর্মকার জাতীয় এক ব্যক্তি 

নিজ বালিকা বিধব। কন্ঠার বিবাহ 

দিতে ইচ্ছুক হইয়া, পণ্ডিত মণ্ডলার 
ব্যবস্থ। গ্রার্থ হন। তাহাতে সংস্কৃত 

কলেজের অধ্যাপক মুক্তারাম বিস্তা- 

বাগীশ প্রমুখ মধ্যাপকবুন্দ বিধবাবিবাভ- 

পক্ষে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রদান করেন প্র 

সময়েই শোভাবাজারের রাজ। শ্তার 

রাঁধাবান্তদেৰের বাটাতে আহুত এক 

বিচার সভায় পণ্ডিত ভবশস্কর বিদ্ভারদ্ব 

বিধবাবিবাহ সমর্থন করিয়। জয়ী হল। 
এই ভাবে নানাস্থানে পুথক পৃথক ভাবে 

বিধবাবিবাহের বৈধতার অনুকূলে 

মত প্রকাশ হইলেও, উদ্যোগী হইয়! 

বিশেষ কেহই বিধবাবিবাহ প্রচলন 

করিতে চেষ্। করেন নাই। ১৮৫৩ 

গর; অবে ঈশ্বরচন্জ্রের বিধবা বিবাহ 
নিষয়্ক গ্রন্থ গ্রকাঁশ হইবামাত্র দেশ- 

জীবনী-কোষ ৩৩৮ 

মধ্য এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
হইল। ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে 

নানাস্থানে না হইতে লাগিল। 

পুস্তিকা প্রচার দ্বারা অনেকে ত্বাহার 

যুক্তির অসারতা প্রমাণ করিতে 

লাগিলেন । কিন্তু বিদ্তাপাগর মহাশয়ের 

প্রতিভীঁপ্রস্থত সুসঙ্গত শাস্ত্র ।(বাথ্যার 

ক্ষুর ধারে প্রতিদবন্দীদের যুক্তিজাল ছিন্ন 

ভিন্ন হইয়া গেল। এ সকল কৃট 

তর্কের মীমাঁৎসা করিয়। ১৮৫৫ খ্রীং 

অন্যের শেষভাগে তিনি বৃহদাকারে 

দ্বিতীয়বার নিধব! বিবাহ গ্রন্থ প্রচার 

করেন। দার্ধকাল ধরিয়া অশ্'পে আম 

স্বাকীর পূর্বক বিধব! বিবাহের বৈধতা 
প্রমাণ করিয়া, তিনি দেশের বছু 

মান্তগণয ব্যক্তিকে ন্বমতে আনয়ন 

করিতে সমর্থ হন। কিন্তবিধব! বিবাহ 

যে শাস্ত্রানহ্নমোদিত তাহা প্রমাণ হইয়। 

দেশের নানা স্থানে বিবাহ হইতে 

থাকিলে, আর এক গুরুতর প্রশ্ন 

সমর্থকদিগের সমক্ষে উপস্থিত হয়। 

তাহা এই ঘি, বিধবা বিবাহ সম্ভুত 

সস্তালেরা তাহাদের পিতৃ সম্পত্তিতে 

স্বত্ববান হইবে কিনা। এই বিষয়ে 

আই্ত মীমাংসার জন্য বন্থ পদস্থ লোকের 

স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টের 

নিকট প্রেরিত হইল। সেই আবেদন- 
পন্রে হিন্দু দায়ভাঁগের সঙ্গতি রক্ষার 

গুন্য প্রার্থনা কর। হয়। সেই আবেদনে 

তৎকালীন কলিকাতার বনৃপদন্থ 
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লোক স্বাক্ষর করেন। ততিম্ন বর্ছ- 

মানের মহারাজ মহাতপচাদ বাহাছুর 

স্বতন্ত্র একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ 

করেন। কলিকাতার বাহিরে নদীয়া র 

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এবং ঢাঁক1, ময়মন- 

সিংহ প্রভৃতি স্থানের অনেক ধনী ও 

পদস্থ লোকও এ্ররূপ আবেদন প্রেরণ 

করেন । বন সহজ লোক এইরূপ 

সমবেতভাবে উপরোক্ত আইন 

প্রণয়নের প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন 

করায় বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন 

উপস্থিত হুইল। বিধবা বিবাহকে 

উপলক্ষ করিয়। বিখ্যাত গায়ক দাশুরায় 

এক পাঁচালীর পাল! রচনা করিলেন। 
নানাস্থানে সঙ্গীত রচিত হইতে 

লাগিল। বিধব। বিবাহ নাটক রচিত 

হইয়া অভিনীত হইল। শান্তিপুরের 

ভাতির। কাপড়ের পাড়ে বিধব। 

বিবাহের গানের পদ বুনিতে লাগিল। 

এইভাবে দেশের শিক্ষত, অশিক্ষিত, 

আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে এই আন্দো- 
লনের প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। 
কিন্তু এ বিধবা বিবাহ প্রচলনের 

বিরুদ্ধেও একটি প্রবল সঙ্ঘ ছিল। 

শোভাবাঞ্জারের রাজ। স্তর রাধাকাস্ত 

দেব এ দলের নেতা ছিলেন। তাহাদের 

পক্ষ হইতে বিধবা বিবাহ প্রচলনের 

অযৌক্তিকত। প্রদর্শনপূর্বক আবেদন 
প্রেরিত হুইয়াছিল। সেই আবেদন 

পত্রে স্বাক্ষরকারীর সংখ্য। প্রায় ত্রিশ 

ভারভীয়-এতিহাজিক ঈশ্বরচজ্জ 

হাজার ছিল। যাঁহ৷ হউক নানারূপ 
বিপক্ষতাসতবেওত ১৮৫৬ গ্রাঃ অবের 

২৬শে জুলাই ভারত গবর্ণনেষ্টের 

ব্যবস্থাপক সভায় বিধবাবিবাহ আইন 

বিধিবদ্ধ হইল। 

রাজান্ুগ্রহে বিধবাবিবাহের, বৈধতা 

প্রাতপাদক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাইয়াই 

ঈশ্বরচ্ত্র ক্ষান্ত হইলেন না। অতঃপর 

তিনি পরমোৎসাহে বিধবাবিবাহ 

প্রচলনের জন্ত উদ্ভোগী হইলেন। 

আইন প্রণীত হইবার পর চারিমাসের 

মধ্যেই মহাসমারোহে কলিকাতায় 

প্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইল। 
১২৭৩ বঙ্গাবেয় ২৩শে অগ্রহায়ণ 

রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্ 

বিদ্ারত্ব ত্রন্ধানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 

দশম বর্ধীয্' বালবিধবা কন্ত। কালী- 

মতাকে বথাশান্্র বিবাহ করেন। 

কন্ঠার পিতা লোকান্তরিত হওয়াস্থ 

কন্তার মাতা লক্গমীমণি দেবী কন্া 

সম্প্রদান করেন। তাহার অব্যবহিত 

পরেই পাণিহাটি গ্র!মনিবাসী কৃষ্ণকালি 

ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষ, কলিকাতা 
নিবাসী নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র 

ঈশানচন্ত্র মিত্রের বিধব! কন্তাকে বিবাহ 

করেন। অতঃপর ধীরে ধীরে দেশের 

নানাস্থানে ছুই একটি কারয়া বিধব৷ 

বিবাহ সম্পন্ন হইতে লাগিল। প্র সকল 

বিবাহের অনেকগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্রকে 

ব্যয় ভার বহন করিতে হইম্বীছিল। 



উদ্থরচজ্া 

প্রথমতঃ বন ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাহাকে 

এই কাধ্যে অর্থ সাহায্য করিতে 

প্রতিশ্রুতি দিয়্াছিলেন। কিন্তু পরে 

একে একে অনেকেই পৃষ্ঠভঙ্গ দেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র অচিরেই ঝণগ্রস্ত হইয়া 

পড়েন। যে সকল মহানুভব ব্যক্তির 

নিকট সাহায্য পাইবেন আশা করিয়। 

তিনি কার্যে লিপ্ত হন, তাহাদের 

অনেককেই এ ভাবে পশ্চাদ্্পদ হইতে 

দেখিয়া, তিনি বিশেষ মনো বেদনা প্রাপ্ত 

হন। কিন্তু যথার্থ পুরুষসিংহের তায় 

কখনও তজ্জন্ত নিজ কর্তব্য পালনে 

অবহেল! করেন নাই। তীহার প্রব্ূপ 

অর্থকষ্টের সমরে মহাত্মা! প্রসন্নকুমার 

সর্বাধিকারী প্রমুখ স্ুুহদের৷ তাহাকে 

নানাভাবে সাহায্য করিতেন। বন্ধু- 

ৰান্ধবগণের পহায়তাঁলাভে বঞ্চিত 

হইয়], বিদ্যাাগর মহাশয় এতদুর 

বিপন্ন হইর। পড়িয়াছিলেন যে, পুনরায় 

রাজ কর্মগ্রহণ করিবার বাসনা মনে 

উদ্দয় হুইয়াছিল। তছুপলক্ষে তিনি 

তদানীন্তন বাঙ্গালার ছোটলাট বীডন 

সাহেবের (51: 0901] 7369,002)), 

সহিত পত্রালাপ করেন। কিন্তু পরে, 

ধর কাজের জন্ত তাহার শ্বভাববিরুদ্ধ 

তাবেদারী করিতে হইবে, আশঙ্কা 

করিয়া তিনি প্র চেষ্টা পরিত্যাগ 

করেন। 

বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টায় 

ব্রতী হওয়া অবধি একাধিক ব্যক্তি 

জীবনী-কোব ৩৪৭ 

তাহার শক্রতাচরণ করিতে আরস্ত 

করে। এমন কিকেহ কেহ তাহার 

প্রাণবধ করিবার চেষ্টাও করে। তিনি 

ইহ বুঝিতে পারিয়! প্রাণরক্ষার জন্ 

রক্ষীপরিবুত হুইয়! গমনাগমন করিতেন । 

তিনি যখন পরম উৎসাহে বিধব৷ 

বিবাহ প্রচলনে লিপ্ত ছিলেন তথন 

তাহার শবক্রুপক্ষীয়েরা এই বালয়া 

তাহার নিন্দা করিত যে তিনি কেবল 

অপরের বিধব। বিবাহেই উৎসাহ প্রদান 

করিয়। থাকেন। তজ্জন্ যথন তাহার 

পুত্র নারায়ণচন্ত্র বিধনাবিবাহ করিবেন 

বলিয়। তাহার অনুমতি প্রার্থন। "রেল, 

তখন তিনি পরম পরিতোষ লাভ 

করিয়। তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন।, 

বল! বাহুল্য এ বিধাহ সংঘটিত হওয়ায় 

শত্রুপক্ষীয়ের। তাহার নিন্দা করিতে 

আর সাহসা হয় নাই। 

পিধবা। বিবাহ দিতে বিশেষ উৎসাহী 

ছিলেন বলিয়া, তিনি বহু বিবাহের 

উপর অতিশয় বিরক্ত ছিলেন । বিধব! 

বিবাহে তাহার আগ্রহের বিষয় জানিয়া 

অনেক দুষ্টবুদ্ধি লোক এক স্ত্রী বর্তমান 

থাক। সত্বেও তাহার নিকট সাহাযা 

পাইবার লোভে, পুর্ব বিবাহের কথা 

গোপন রাখিক্। বিধবা! বিবাহ করিত 

অথব। প্রথমে বিধবা বিবাহ করিয়া 

পুনরায় অপর একটি কুমারীর পাণি- 

পীড়ন করিত। এইরূপ কয়েকটি 

ঘটন! তাঁহার গোচরে আপিলে, তিনি 



৩৪১ 

অতিশয় মর্মপীড়া লাভ করেন এবং 

তাহার পর হইতে যাহার! বিধবা 
বিবাহ করিতে আঁসিত, তাহাদের দ্বার! 

একটি একরারনামা লিখাঁইয়। লইতেন। 
এতছুপলক্ষে ১৮৭২ শ্রীঃ অবের তিন 

আইনকে পরিবর্তিত করিয়া বিধব] 

বিবাহকারীদের স্ত্রী বর্তমানে পুন- 

বিবাহ যাহাতে নিরোধ করা যায় 

তদ্বিষয়ে চেষ্টাও করিয়াছিলেন। 
বহুবিবাহ নিরোধের জন্য তাহার 

সে চেষ্টাও বিধবা! বিবাহ প্রচলনের 

চেষ্টার ন্যায় বিপুল ও বনুবিস্তৃত ছিল 

এই কাধ্যের জন্য তিনি বহু কষ্ট শ্বীকার 

করিয়া, নান! স্বান হইতে বহু বিবাহ" 

কারী কুলীনদিগের তালিকা সংগ্রহ 

করেন এবং সেই সকল সংবাদের উপর 

নির্ভর করিয়া! এক স্বিস্তৃত গ্রন্থ রচন। 

করেন। এর পুস্তকে তিনি “অতি 

বিস্ৃতভাবে বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণ সমাজের 

ইতিবৃত্ত এবং কৌলিন্যপ্রথ৷ নিবন্ধন 
যে সকল দুর্ঘটন। ঘটিয়াছে এবং সেই 
সকল অনাচারকে সদাচারে পরিণত 

' করিতে সমীজকে কতদূর খর্ব ও 

হীনবল হইতে হইয়াছে, তাহা 

দেখাইয়াছেন।” তীহাঁর বন্থবিবাহ 

নিবারণের চেষ্টা প্রথমতঃ বিধবা! বিবাহ 

গ্রচলনের চেষ্টার ফলে, স্থগিত থাকে । 

গভর্ণমেন্টও প্রথমে একবারে ছুইটি 

ভারতীয়-এঁতিহাদিক ঈত্বরচঞ্জা 

বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার 

পর ঈশ্বরচন্দ্র ব্ছ বিবাহ নিবারণকল্পে 

মনোসংযোগ করেন। পূর্বের স্তায় 

এবারেও দেশের পদস্থ ও মান্ত 

ব্ক্তিগণ তাহার সহায়তা করেন। 

১৮৫৬ খ্রীঃ অন্দে ব্যাপকভাবে বহু- 

বিবাহ নিবারণ বিষয়ে আন্দোলন 

আরম্ভ হম্ন। বনু বৎসর ধরিয়া সেই 

আন্দোলন চলে । এই বিষয়েও বন্থ 

বিশিষ্ট লোকের স্বাক্ষরসহ ( সর্বমোট 

প্রার ২৫০০০ ব্যক্তির সহিযুক্ত ) এক 

আবেদন বাজসকাশে প্রেরিত হয়। 

তৎপরে ১৮৬৬ গ্রাঃ অন্যের ১৯শে 

মার্চ আবার দ্বিতীয় আবেদন পত্র 

বঙ্গের ছোটলাট স্তর সিসিল বিডন 

সাহেবের নিকট প্রেরিত হয়। 

ভূকেলাসের রাজা সতাশরণ ঘোষাল 

এঁ পত্র লাট দকাশে পাঠ করেন এবং 

ছোটলাটও সহানুভূতি সূচক উত্তর 

প্রদান করেন। কেবল রাজনকা'শে 

সহান্গতৃতি ও সাহায্যের প্রত্যাশায় 

অপেক্ষা না করিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্ত 

উপায়ে বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা 

করিতে লীগলেন। কুলীনগণ অগ্রসর 

হইয়া এই প্রথার পরিবর্তন করিতে 

সমত হন কিনা, তিনি তাহারই 

সন্ধানে নিষুক্ত হইলেন। 'তাহারই 

চেষ্টায় ঢাক। জিলার তারপাঁশ। নিবাসী 

সমাজ সংস্কীর মুলক কাঁজে হতস্তক্ষে' [রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় দেবীবরের 
করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন ন। মেলবন্ধন ভঙ্গ করিয়। সর্বঘারী বিবাহ 



ঈশ্বরচজা 

সম্মত হইয়াছিলেন। এ দেশে যথা- 

সাধ্য চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ 

ফললীভ ন! করিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র স্থির 
করিয়াছিলেন যে তিনি ইংলপ্ডে গমন 

করিয়। বনু বিবাহ গ্রন্থ সুন্দর করিয়া 

ছাপাইয়া মহারাণীর হাতে দিয়া 

বলিবেন যে গমেয়ে রাজার দেশে 

মেয়েদের হুঃখ ঘুচেন। কেন” ? 

বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং বহু 

বিবাহ নিরোধের চেষ্টা, ঈশ্বরচন্ত্রের 

জীবনে সমাজসংস্কার সম্বন্ধীয় দুইটা 

গ্রধান কাঞ্জ। ততিন্ন তিনি নানা 

ভাবেও দেশের মানসিক ও নৈতিক 

উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুরাপান 

নিবারণের চেষ্টা তাহার মধ্যে প্রধান। 

১৮৬৪ হ্রীঃ অন্ধে প্যারীচরণ সরকর 

প্রভৃতির চেষ্টায় যে বঙ্গদেশীয় মাদক 

সেবন নিবারণ সভা (73908%] 11610- 

[67005 90016), স্থাপিত হয়, 

ঈশ্বরচন্দ্র আজীনন তাহার একজন 

উৎসাহী সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

তাহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে “সম্মতি 

আইন সম্পর্কে দেশে এক মহা 

আন্দোলন উপস্থিত হয় । এর সম্পকে 

তিনি মন্তব্য করেন যে, হিন্দুর 

ধর্্ববর্মে হন্তক্ষেপ না করিয়াও বালিক| 

স্ত্রীদিগকে যাহাতে উপযুক্রূপে নিরাপদ 
করা যাইতে পারে, মেইতাবে আইন 

বিধিবদ্ধ হউক। এবং দ্বিতীয় সংস্কার. 
কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে কোনও 

জীবনী-কোব ৩৪২ 

স্বামীর, বালিকা! স্ত্রীর সঙ্গে বাস করিতে 

পাওয়৷ দণ্ডনীয় ছউক। 

কর্ণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়! ঈশ্বর- 
চন্দ্র নানারপ কার্যে লিপ্ত থাকিয়া 

নিজ কর্মকুশলতাঁর পরিচয় প্রদান 

করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ অবের প্রারস্তে 

বড়গাট লড হাড়িং বিস্তাসাগর 

মহাশয়ের প্রস্তাবমত একশত একটি 

বঙ্গবিদ্তালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত 

কলেজের পরীক্ষোত্বীর্ণ ছাত্রগণকে 

এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ভার 

অর্গণ করেন। এঁ নকল কার্ষো নিধুক্ত 

করিবার জন্ক প্রার্থী শিক্ষক ণের 

যোগাতার বিচার ভার ঈশ্বরচন্ত্রে 
উপর অর্পিত হয়। তিনি যথন সংস্কৃত 

কলেজের সহকারী কাধ্যাধাক্ষের পদ 

লাভ করেন, তথন তথায় অধ্যাপনা ও 

অন্যান্ত কাধ্যে কোনওরূগ শৃঙ্খলা 

অথব। স্ুবন্দোবস্ত ছিল না। অধ্যাপক- 

গণ স্বেচ্ছামত অধাপন! করিতেন । 

ছাত্রগণেরও অধ্যয়নের জন্য আগমনের 

কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। তিনি 

সকল বিষয়েই সুশৃঙ্গলা স্থাপন ও 

নিয়মান্ুবর্তীতার প্রচলন করেন। 
অধ(য়ন ও অধ্যাপন। বিষয়েও নানারপ 

নৃতন প্রণালীর প্রবর্তন করেন। দেই 

সকল প্রবর্তিত নিয়মাবলী ও প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবস্থা অগ্তাপি বিস্তমান থাকিয়া 

তাহার চিন্তাশীলতা ও প্রতিভার 

পরিচয় প্রদান করিতেছে । ১৮ ৫ 
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সাহিত্যশান্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 

করেন। তাহার কিছুকাল পরেই 

রসময় দত্ত উক্ত কলেজে প্রধান 

কা্যাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিলে, 

সংস্কত কলেজের তদাঁনীস্তন অস্থ। 

এবং কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সংস্কৃত 

কলেজের উন্নতি হইতে পারে, এই ছুই 

বিষয়ে প্রস্তান করিবার ভার তাহার 

উপর অপিত হয় এবং তাহারই 

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় এর কলেজের 

সেক্রেটারী ও এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারার 

পদ উঠাইয়! দিয় প্রিন্সিপালের পদ 

সৃষ্ট হয়। তদনুসারে ১৮৫১ খ্রীঃ 

অব্দের জানুয়ারী মাসের শেষে তিনি 

ংস্কত কলেজের অধাক্ষের পদ লাভ 
করেন। পুর্বে কেবল ব্রাহ্ষণ ও বৈদ্য 

ছাত্রের সংস্ক,ত কলেজে অধ্যয়ন কারিতে 

পাইত। ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথমে সকল 

জাতির ছাত্রকে সংস্কতত কলেজে 

প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। বল! 

বাছুল্য এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট বীধ। 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 

চেষ্টায় ঘকল বাধাই দুর হইয়া যাঁয় 
তাহারই অধাক্ষতাকালে সংস্কৃত 

কলেজে পাঠার্থদিগের বেতন দিবার 

প্রথ৷ গ্রবর্তিত হয়। ভবিষ্ততে যখন 

রাজকোষে অর্থের অভাব হইবে, তখন 

ব্যয়সংকোচ ব্যপদেশে রাজপুকরুবগণ 

হয়ত সংস্কত কলেজ উঠাইয়।ও দিতে 

ভারতীয়-এতিহাসিক 

খ্রাঃ অন্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের 

উদ্ধরচজী 

পারেন, এই আশঙ্কী্ই তিনি বেতন 

গ্রহণের ব্যবস্থ। প্রবর্তনের দ্বারা সংস্কত 

কলেজের এই আয়ের পথ উন্মুক্ত 
করিয়া দেন। 

পুর্বে সংস্কৃত ভাষ! শিক্ষা করিতে 
হইলে প্রথমে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপগু 
করিয়৷ সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইত । 

ইহাতে অযথা অধিক কালক্ষেপ হইত 
এবং বাকরণের নীরস সুত্রাদি আয়ত্ব 

করিতে অসমর্থ হইয়। ছাব্রগণ সংস্কৃত 

সাহিত্যেরপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়। পড়িত। 

এই বিষয় সম্যক অনুধাবন করিয়। 

বিদ্াাগর মহাশয় সংস্কত ব্যাকরণের 

অধ্যয়ন সহজ করিবার উদ্দেস্তে প্রথমে 

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা? 
নামে নূতন প্রণাণীতে একখানি গ্রন্থ 
রচনা করেন। তৎপরে প্রায় সেই 

প্রণালীতেই «ব্যাকরণ কৌমুদী+ চারি 
ভাগ প্রণীত হয়। উপক্রমণিকাখানি 

প্রধানতঃ তাহার বিশিষ্ট বন্ধু রাঞ্জকৃষঃ 

বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষার 

সুবিধার জন্য রচিত হইয়াছিল । 

র্তমানকালে শিক্ষায়তন সমূহে 
যে দীর্ঘ গ্রীক্মাবকাশের প্রথ। প্রচলিত 

আছে, তাহা ঈশ্বরচন্দ্রই প্রবস্তিত 

করান । 

কৃত কলেজের অধ্য্গ 
([2110010991) নিযুক্ত হইবার কিছুকাল 

পরে, গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক আদিষ্ট হুইনা 

তিনি কলেজের সর্বাঙীন উন্নতি 
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সাধনোপযোগী প্রস্তাবাবলী সংকলন 

করেন। সেই প্রস্তাবগুলির অধি- 

কাংশই গৃহীত হইয়া! তদনুরূপ সংস্কারাদি 

সম্পাদিত হইয়াছিল । তাহার প্রন্তবা- 

স্থযায়ী যেরূপ বাঙ্ালাদেশের বিভিন্ন 

স্থানে বিদ্ভালয় স্থাপিত হয়, সেইরূপ 

সেই সকল বি্যালয়ের উপযোগী শিক্ষক 

প্রস্তুত করিবার জন্য নর্মাল স্কুল'ও 

গ্রতিষ্ঠিত হয় । সর্বপ্রথম “নর্মাল স্কুল” 

কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং তাঁহারই 
উপরে তাহার তত্বাবধানের ভার 

অপিত হয়। 

সংস্কত কলেঞ্জের ছাত্রদিগের পুর্বে 

ইংরেজি শিক্ষ/ স্বেচ্ছাধীন ছিল। 

বিস্তাসাগর মহাশয় উহ1 বাধ্যতামূলক 

করেন। হিন্দুকলেজের পদক প্রাপ্ত 

ও বুত্বিধারী প্রসন্নকুমার সব্বাধিকারী 
মহাশয়, প্রথম ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত 
হন। ক্রমে বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রবেশিকা 
পরীক্ষা! প্রবর্তিত হইলে, সংস্কৃত 

কলেজের ছাত্রগণও উক্ত পরীক্ষা দিয় 

উত্তীর্ণ হইতে লাগিল | 

বঙ্গের ছোটলাট হ্বালিডে সাহেবের 
আমলে পুরাতন শিক্ষা-সমিতি ( 7200- 

0৪100. 0001001]) উঠিয়া যায় এবং 

তৎপরিবর্তে “ডাইরেক্টর অব. পাবলিক 

ইন্ষ্রাকৃশন? (1)176000: ০0 01)]10 

[0907990102) নামে শিক্ষাবিভাগের এক 

কর্মকর্তার পদ সৃষ্ট হয়। উইলিয়ম গর্ভন 

ইয়ং (৮1]11217 (80709100716) 
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নামে একজন যুবক গিবিলিয়ান উক্ত 
পদে নিযুক্ত হন। এই ইয়ং সাহেবের 
সহিত নানা বিষয়ে মতান্তর হইতে 

হইতে পরিশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় 

বাধা হইয়। অক্লান বদনে পাঁচশত টাক! 
বেতনের চাঁকুরীটি পরিত্যাগ করেন । 
(১৮৫৮ শ্রীঃ আগষ্ট )। কর্মত্যা]গের 

পর তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান 

বিচারপতি স্তার জেম্স কলভিন (৪1 
ধ217165 0০01510) সাহেবের অনুরোধে 

আইন অধ্যয়ন করিয়া ওকালতী 
করিবার মানসে তিনি কিছুকাল 
তাহার বন্ধ দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশস্য়র 

নিকট যাতায়াত করিতেন। কিও 

পরে তাহার মত পরিবর্তন হয় এবং 

এর চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। 

শিক্ষাবিস্তারে বিস্তাসাগর __ 
১৮৫৪ খ্রীঃ অবের শিক্ষাবিষয়ক 

মন্তব্যে ইংলপ্তীয় কর্তৃপক্ষেরা, ভারত- 
বাসী সাধারণ লোৌকমগুলীর শিক্ষা 

বিধানের জন্ত, কয়েক লক্ষ টাক মঞ্জুর 

করেন এবং সেই অর্থব্য়ে কিরূপ 

শিক্ষা দেওয়া উচিত, সে বিষয়েও 

কতকট। আভাষ দিয়াছিলেন | ১৮৩৫ 

গ্ী; অবে মেকলে ও লড় উইলিয়াম 

বেট্টিগ্কের প্রবর্তিত শিক্ষানীতির অগু- 

সরণে, তদানীন্তন মন্ত্রীসত। আপনাদের 
অভিপ্রার ব্যক্ত করেন। তদন্সারে 

বিদ্যাসাগর মহাশর তত্বাবধানের ভার 

প্রাপ্তহইয়া, কয়েকটি জিলায় বুদংখাক 
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বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তত্তিনর 

অতিরিক্ত পরিদর্শকের পদ প্রাপ্ত হইয়া, 

তিনি নানাস্থানে আদর্শ বিদ্যালয়সমূহ 
(10961 93০1)০০019) স্থাপন করিতে 

থাকেন। এই সকল বিদ্যালয় স্থাপন, 

তাদের পরিচালন ও তদান্সঙ্গিক 

বিষয়ে যে অর্থব্যয় হইত, প্রধানতঃ 

তাহা লইয়াই শিক্ষাবিভাগের কর্তা 

পূর্বোক্ত ইয়ং সাহেবের সহিত, তাহার 
মতান্তর উপস্থিত হয় । 

১৮৫৭ খর: অবে লর্ড ক্যানিংএর 

শাসনকালে যখন কলিকাত৷ বিশ্ব- 

বিদালয় স্থাপিত হয়, তখন যে ছয়জন 

'দেশীয় বাক্তি উহার সদস্ত মনোনীত 

হইয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় 

তাহাদের অনৃতম। শ্রী বৎসর যে 

পরীক্ষক মমিতি (30810. 01 102- 

77117615) গঠিত হয়, তাহাতে বিদ্যা- 

সাঁগর মহাশয় সংস্কত, বাঙ্গালা, হছিনি, 

ও উড়িয়া এই চারি ভাষায় প্রশ্নপত্র 

রচনার ভার প্রাপ্ত এবং পরীন্মক 

নির্বাচিত হন। কিছুকাল পরে 
পরীক্ষক সমিতি পুনর্গঠন করিবার 

সময়ে তিনি আর কোনও কার্যযভার 

গ্রহণ করেন নাই। কেবল ১৮৬৫ 

ধ্বী;ঃ একবার এম্*এ পরীক্ষায় তিনি 

পরীক্ষক হুইফ়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় 

গঠিত হইবার পর একবার সংস্কৃত 

কলেজ উঠাইয়। দিবার প্রস্তাব হয়। 

বিদ্যাসাগর মহাঁশয় বহু পরিশ্রম শ্বীকার 

ভারভীয়-এঁতিহাজিক উশ্বর়চত্র 

করিয়া এবং বহুবিধ যুক্তি ও তর্ক 

সহযোগে প্রতিপক্ষগণকে একেবারে 

নিরস্ত করেন। 

স্ত্ীশিক্ষা! বিস্তারেও তাহার চেষ্ট 
ও পরিশ্রম সমভাবেই উল্লেখযোগ্য । 

কর্মক্ষেত্রে গ্রবেশ করিবার অন্নকাল 

পরেই, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের 

পরম সহায়ক বেখুনসাহেবের সাঁহত 

বিদ)াস'গর মহাশয়ের পরিচয় হয়। 

বেখুন সাহেবের উদ্যোগে হিন্দু বালিকা 
বিদায় স্থাপিত হইলে, বিদ্যাসাগর 

মহাশয় তাহার একজন উৎসাহী 

কাধ্যকারক হইলেন। তাহাদের 

উভয়ের মধ্যে পরম সৌহার্দ্য স্থাপিত 
হইল এবং বেখুন সাহেবের শোচনীয় 
অকালমৃত্যুর পরও তিনি এ বিদ্যালয়ের, 

সর্বালীন উন্নতির জন্ত অনেক পরিশ্রম 

ও অর্থব্যয় করেন। প্র বিদ্যালয়ের 

নামই পরে পরিবর্তিত হইয়া বেথুন 
সছুল (পরে কজেজ) হয়। রাঁজ- 

প্রতিনিধি লড ,ক্যানিংএর পদ্ধী 

বিদ্যালয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক হইয়া 
তাহার উন্নতির জন্ব চেষ্টা করেন। 

ধর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় ভিন্ন 

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ চেষ্টায় ও 

অর্থবযয়ে মোদিনীপুর, বর্ধম।ন, হুগলী 
ও নদীয়। এই চীরিটা জিলায় পঞ্চাশটা 
বালিক1 বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ 

সকল বিদ্যালয়ের প্রায় সমুদয় বায়ভার 

তিনি নিজে বহন করিভেন। প্র সকল 
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বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহাদের ব্যয় 

নির্ধবাহার্থ সরকারী সাহায্য প্রাপ্তি, এই 
সকল বিষয় লইম়্াও ইয়ং সাহেবের 
সহিত তাহার মনোমালিন্ত উপস্থিত 

হয়। ১৮৬৬ ঘীঃ অব্েের শেষভাগে পর- 

হিতব্রতী ইংরেজমহি ল1 মিস্ কাপেন্টার 
(11155 11970 0%090%9 ) যখন 

ভারত ভ্রমণে আগমন করেন, তখন 

তাহার সহিত ইঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় 

ও বন্ধুত। স্থাপিত হয়। তাহার! 

উভয়ে অনেক স্থলে গমন করিয়া, 

বালিকাবিদ্যালর সকল পরিদর্শন 

করিতেন। প্রভাবে একবার উত্তর- 

পাড়া গমন কালে, পথিমধ্যে গাড়া 

উল্টাইয়া৷ বিদ্যাসাগর মহাশয় ভুগতলে 

নিক্ষিপ্ত হইয়া! গুরুতর আঘাত প্রান্ত 

ভন। এ আঘাতের ফলেই তাহার 

স্বাস্থ্য ভঙগ হয়। স্ত্রীশিক্ষারবিস্তারের 

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষগ্িত্রীর অভাব সকলেই 
অনুভব করিতে থাকেন। তজ্জন্ত 

মিস্ কার্পেণ্টার প্রস্তাব কপিয়াছিলেন 

যে, বেথুন স্কুলে কতকগুলি মহিলাকে 

স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযোগী 
শিক্ষ। দেওয়া হউক । কতিপয় উচ্চপদস্থ 

বাজকর্মচারীও এই প্রস্তাবের সমর্থক 

ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় 

দেশকাঁল পাত্র বিবেচনা করিয়া, 

এক স্থচিস্তিত পত্রে, এ প্রস্তাবের 

বিরুদ্ধে আপন মনোভাব বাক্ত করেন। 

দীর্থকীলব্যাগী তর্ক বিতর্কের পর 

জীবনী-কোষ ৩৪৬ 

শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করণের জন্য “নর্মাল 

স্কুল” প্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যদান স্থির হয়। 

কিন্তু সেইরূপ বিদ্যালগও প্রকৃতপক্ষে 
আরও ছুই বৎসরেরও অধিককাল 

পরে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রধান 
চেষ্টায় স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে 
ব্যক্তিগত কারণে বিদ্যাসাগর ,মহাশয় 
বেধুন স্কুলের সহিত সাক্ষাৎ সধম্রব 
ত্যাগ করিলেও, স্ত্রী শিক্ষার সুপ্রচার 

সাধন কল্পে যে সকল অনুষ্ঠান আয়োজন 
হইত, তাহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যস্ত 
তাহাদের সহিত হৃদয়ের পুর্ণযোগ 
ছিল! 

শা অব কলিক'তার 
করেকজন সন্ত্রান্ত ব্যক্তির উদ্ভোগে 

'কলিকাত৷ ট্রেনিং স্কুণ” নামে একটি 
পিগ্ভালয় স্থাপত হয়। খ্রীঃ 

অন্দে উদ্যোক্তাদের অনুরোধে রাজকুষ্ঃ 

বন্দেযাপাধ্যায় ও বিদ্যাসাগর মহাশক্স 

তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। কিন্তু 

অল্লকাল পরেই পরিচালকগণের মধ্যে 

মতভেদ হওয়ায় দুইটি স্কুল স্থাপিত 

হইল। বিস্তাসাগর মহাশয় পুরাতন 

বিগ্ভালযনটির সহিত প্রথমে যোগরক্ষা 

করেন নাই | পরে পরিচালকগণ 

সকলেই নিগ্যাঁলয় পরিচালনায় অসমর্থ 
হইয়।, বিস্তালাগর মহাশয়কে উ্নার ভার 

অর্পণ করেন ৷ ১৮৬৮ খ্রঃ অবের 

প্রারস্তে বিদ্যালয়ের নাম পরিবন্তিত 

হইয় এহন্দু মেট্রপলিটন ইনষ্রিটিউশন, 

১৮৫ ৫১ 

১৮৬৩১ 
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হইল। প্রথমতঃ রা'জ। প্রতাপচন্ত্র সিংভ 
রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতি 

ব্যক্তিরা এ বিদ্যালয় সম্পর্কে তাহার 

সহিত এক যোগে কাঁজ করিতেন 

১৮৬৬ খ্রীঃ অবে তাহাদের পরলোক 

প্রাপ্তিতে, উহার সমুদয় ভার তাঁহার 

উপর পড়ে । ১৮৭২ খ্রীঃ অন্দে এ 

বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়। এবং 

তাহার সুব্যবস্থার গুণে ক্রমশঃ উন্নতির 

পথে অগ্রসর হইতে থাকে । 

পূর্বোক্ত প্রধান প্রধান ঘটনা ভিন্ন 

দেশের সর্বপ্রকার উন্নতি ও জাতি গঠন 

মূলক কাধ্যের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র আমরণ 
যুক্ত ছিলেন। সব্বত্রই তিনি সম্পূর্ণ 

নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য করিতেন | মেট্র- 

পলিটন কলেজের আয় হইতে তিনি 

কোনও দিন নিজে লাভবান হইবার 

চেষ্টা করেন নাই। কলেজের সমস্ত 

টাকা তিনি কলেজের উন্নতির জন্যই 

বার করিতেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অবে গবর্ণ- 

মেণ্ট কর্তৃক গঠিত সেন্ট ল টেকৃস্ট বুক 

কমিটিতে বিস্তাসাগর মহাশয়কে সভ্য 

হইবার ন্ত অনুরোধ করা হয়। 1কন্ত 
উক্ত কমিটি যে সকল পুস্তকের গুণাগুণ 

বিচার কনিবেন, তিনি গ্রন্থকারপগপে 

সে সকলের ফল্তেণগী হইবেন। সে 

স্থলে এ কমিটিতে বিচারধ্রূপে তাহার 

আসন গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না, 
এই বিবেচনার তিনি উক্ত কমিটির সদস্ত 

পদ গ্রহণ করেণ শাই। 

ভারতীয়-এ তিহাসিক ঈশ্বরচত্র 

বাঙ্গীলা ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের 

শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়!, তাহাকে স্বচ্ছ 

সাবলীল গতি বিষ্ভাসাগর মহাশয়ই 
প্রথম প্রদান করেন বলিলে অতুক্তি 

হইবে না। তাহার পূর্বে যে বাঙ্গাল! 
ভাঁব। প্রচলিত ছিল, তাহা অনুম্বার 

বিসর্গ বর্জিত সংক্কত মাত্র। তিনি 

বন চিন্ত। ও শ্রম স্বীকার করিয়। বাঙ্গাল! 

ভাষাকে সহজ ধোধ্য করিয়। তুলিয়া- 
ছিলেন । তিনি একাধারে ভাষার 

মধুরতা ও কোমলতার স্থষ্টি এবং বৈচিত্র 

সম্পাদন করেন । (তাহার রচিত 

প্রধান প্রধান পুস্তকের উল্লেখ পূর্বেই 

কর: হইয়াছে )। তিনিই প্রথম বাঙ্গাল! 
রচনার ইংরেজির মত বিবিধ প্রকার 

বিরাম চিহ্ন দিবার প্রথা প্রবর্তন. 

করেন। 

ঈশ্বরচন্দত্রের জাবনের প্রধান মহত্ব 

লোকসেব। ও পরদ্ুঃখকাতরুত1। এই ছুই 

মহদৃশুণের বশবর্তী হইয়। তিনি যে সকল 

হঃস্থ, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্য করিয়া 

ছিলেন, দে সকলের সামান্ত বিবরণ 

দেওয়াও এস্থলে নম্ভব নহে। বস্ততঃ 

তেজব্বিতা, নিণে ত, পরহুঃখকাতরতা, 

স্বার্থপরতা, ভ্ায়নিষ্ঠা, ক্ষমা শিলত। 

প্রভূ।ত মানব চরিত্রের মহৎগুণাবলীর 

একত্র সমাবেশ তাহার ভিন্ন অল লোকের 

জীবনেই লক্ষিত হইয়। থাকে । পরিচিত 

অপরিচিত ভেদে কোনও সাহাষ্য 

প্রার্থীই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া 
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নিরাশ হয় নাই। মহাকবি মধুস্থদন 
ইংলগ্ডে অর্থাভাবে যখন প্রায় অনশনে 

দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন দেশীয় 

বন্ধুদের মধ্যে প্রথম বিস্তানাগর 

মহাশয়ের নিকটেই সাহাযাপ্রার্থী হন। 

বল৷ বাছল্য কবির আশ৷ অপূর্ণ থাকে 

নাই। তাহার মহৎ গুণাবলীর পরিচয় 
পাইয়া অনেক লোক কুটবুদ্ধিবশতঃ 

তাহার ক্ষতিও করিয়াছিল ; কিন্তু তিনি 

একদিনের জন্যও তাহাতে দুঃখিত হন 

নাই । স্বাস্থ্য লাভের জন্ত তিনি যখন 

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কর্াটারে 

বাম করিতে যাইতেন, তখন সাওতাঁল 

নরনারীদের ব্যবহারে জন্ত নানাবিধ 

বস্তু লইয়! ধাইতেন। তাহাদের পীড়ার 

সময়ে ওষধ বিতরণ করিতেন। তাহার 

সহ্ৃদয়তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কত 

চল্াক যে, তাহাকে আর্থিক বিষরে বঞ্চন। 

করিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। কিন্ত 

তাই বলিয়া তিনি কোনও দিন, নিজ 

হ্বতাঁববিরুদ্ধ কাজ করেন নাই । 

১২৭২ সালের অব্দের অনাবুষ্ট নিবন্ধন 

১২৭৩ পালের প্রথম ভাগে দেশে এক 

মন্বস্তর উপস্থিত হয় । জেই সময়ে তিনি 

বীরসিংহ গ্রামে অল্নছত্র খুলিয়া বনু 
লোকের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করেন। 

তাহার এই কার্যে গৰর্ণমেণ্টও তাহাকে 

ধন্যবাদ জানাঁইয়। পত্র লিখেন । পুর্বে 

বর্ধমান অতি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। 

বিদ্াসপাগর মহাশদ্র বিশ্রাম লাভ ও 

জীবনী-কোষ ৩৪৮, 

স্বাস্থোন্বতির জন্য মধ্যে মধ্যে তথায় গমন 

করিতেন। পরে প্রাণাস্তকর ম্যালেরিয়। 

রোগ যখন বর্ধমানেও সংক্রামিত হ্ইয়া 

তথাকার সুখ ও স্বাস্থ্য বিধবঘ্ত করিতে 

লাগিল, তখনও তিনি নিজে তৎস্থানীয় 

লোকদের স্থচিকিৎসার বিশেষ 

ব্যবস্থা করিয়া অনেকের জীবন।রক্ষা 
করেন। 

পরবস্তীজীবনে ডাঃ মহেন্দ্রলাল 

সরকার মহাশয়ের নিকট হোমিওপ্যাথী 
চিকিৎসার উপকারিত। সম্যক অবধারণ 

করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশর এ প্রণালীর 

চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী হুন | 

পল্লীগ্রামের দরিদ্র লোকদের মধ্যে 

বিতরণের জন্ত তিনি উধধ প্রেরণ করি- 

তেন। নিজেও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা 

বিষয়ক পুস্তকাবলী পাঠ করিয়। একজন 

উপযুক্ত চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা অর্জন 

করেন। 

বাঙ্গালাদেশে মধ্যবিত্ত ভত্রপরিবারে 

সাধারণতঃ একজন লোকের উপার্জনের 

উপরেই পকলেই নির্ভর করিয়া থাকে! 

সেই একজন লোকের মৃত্যু হইলে 

সকলেই নিঃস্ব হইয়। পড়ে । এই বিষয় 

লক্ষ্য করিয়। মহারাজ! স্যার যতীন 

মোহন ঠাকুর, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, 

প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া, 

তিনি হিন্দু পারিবারিক বৃত্তি ভাগার 

(10000 19100110 21000)8] 0100) 

স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর পরে 



৩৪৯ 

প্রতিষ্ঠাতাদের কাহারও কাহারও 
সহিত মতান্তর হওয়াতে তিনি উহ্হার 

সংশ্রব পরিত্যাগ করেন । 

ইংরেজ গবর্ণমেন্ট যখন গো-বীজ 

হইতে টীক1 দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রচলন 

করিতে মনস্থ করেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র 

হিন্দু সমাজপতি নদীয়ার মহারাজ! 
শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সাহায্যে ইংরেজি 

টাক। প্রচলনে সহায়ত করেন'। 

১৮৬৪ শ্রীঃ অব বিদ্যাসাগর মহাশয় 

জান্মেণীর অন্তর্গত লিপজিক নগরে 

সমবেত মনম্বীমগুলীর প্রদত্ত সম্মান- 

চহ্কে সম্মানিত হন, 

ঈশ্বরচন্দ্রের পঙ্মমত সাধারণ লোকের 

অনুষ্ঠিত কোনও এক পদ্ধতির অধীন 

ছিল ন| । অনেকে অনেক সময়ে 

তাহার ধর্মমত জানিবার চেষ্টা করিয়া- 

ছেন। কিন্ত তান ধর্ম বিষয়ে সহজে 

কাহাকেও স্প্রূপে নিজ অভিপ্রায় 

জানিতে দিতেন না। ডাক্তার অমূলা 

চরণ বনু মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে 

একবার বলিয়াছিলেন প্গীতার উপদেশ 

অনুসারে চলিলেই ভাল হয়।» 

ঈশ্বরচন্ত্রের একমাত্র পুত্র নারায়ণ 

চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । “সাহিত্য সম্পাদক 

হুরেশচন্্র পমাজপতি মহাশয় তাহার 

দৌহিত্র ( জোষ্ঠ। কন্তার পুত্র ) ছিলেন। 
তাহার পিতামাতা দীর্ঘকাল জীবিত 

থাকিয়া নানারূপ পান্রিবারিক সখ 

সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন | শেষ 

ভারতীয়-এঁতিহানিক ঈশ্বরচ্া 

জীবনে ঠাকুরদাঁন কাণীবাদ করিতেন । 

পারিবারিক জীবনে মধ্যে মধ্যে তাহাকে 
বিশেষ নিকট আত্মীয়দের অবিবেচলার 

জন বিশেষ মনোকষ্ট পাইতে হইয়াছিল। 
তাহার অনুজ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় 

একবার সংস্কৃত যন্ত্র ও তৎসংলগ্ন পুস্তক! 

গাঁরের অংশের প্রার্থী হইর়। আদালতে 

মবর্দম। উপস্থিত করেন। পরে উহ! 

আপোসে মীমাংস! হইয়। যায়। তাহার 
পারিবারিক জীবনের সর্বাপেক্ষা কষ্ট- 

কর বিষয় এই যে, একটি বিধবাবিবাহ 

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া, 

চিরকালের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ 

করেন । বহু বংনর পরে, অনেক 

কাতর অনুরোধে শেষে আবার বীর- 

সিংহে গমন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, 

কিন্ত যাওয়া আর তীহার জীবনে ঘটে 

নাই। বীরসিংহে গমন করিবার আশা 

পরিত্যাগ করিয়া, তিনি মাতাপিতাকে 

পওদ্ধারা সে বাসনা জ্ঞাপন করেন । 

অনুজগণকেও যথাযোগ্য পত্র লিখিয়৷ 

উপদেশাদি প্রদান করেন, এবং 

সকলকেই যথাসাধ্য আর্থক সাহায্য 

দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ' পুত্র 

নারায়ণচন্ত্র কোনও কারণে বহুদিন 

পর্য্স্ত তাহার অশেষ বিরাগ ভাজন 

হইয়াছিলেন | তাহার মাত। প্রথমে 

কাশীতে দেহরক্ষা করেন । পরে পিত। 

ঠাকুরদাদও তথায় পরলোক গমন 

করেন। পিতার মৃত্যুর সময়ে ঈশ্বরচন্্র 



উঈশ্বরচক্ 

কাশীতে উপস্থিত ছিলেন | 

সালের শেষ ভাগে তিনি নিজে গুরুতর 

পীড়িত হুইয়।৷ পড়েন, তাহার পুর্ধেই 

স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। বনু স্থৃচিকিৎ- 

সকের যথাসাধ্য চেষ্টাতেও কোনও ফল 

লাভ হয় নাই। ১২৯৮ সালের ১৩ই 

বণ মধ্য রাত্রিতে এই মহাপুরুষ 

মহাপ্রস্থান করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াপীগরের সর্বাঙ্গীন 
মহত্ব সম্যকরপে উপলব্ধি করিবার জন্য 

কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করা 

যাইতেছে । তন্্ারা তাহার চরিথের 

মভাঁনুভাবত1 পরিস্ফ,ট হইবে | 

লোকের অধীন হইয়। চলা, কাহারও 

তাবেদারী করা, কাহারও কৃপাদৃষ্টি 
লাভের আকাজ্ষ। মনে মনে পোঁষণ 

করা, বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতির 

বিরুদ্ধ ছিল। তিনি চিরদিন দুঢ়ভাবে 

আত্মসম্মীন রক্ষা করিয়। চলতেন। 

মংস্কৃত কলেজের কাধ্য প্রণালা লইয়! 

তৎকালীন কাধ্যাধ্যক্ষ (9০0:96919 ) 

রলময় দন্ডের সহিত তাহার মতান্তর 

হয় । তৎফলে তিনি আত্মসম্মান 

বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষাঃ কর্মত্যাগ 

করাই শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন। বন্ধু 

বান্ধব, হিতাকাজ্জীদের নাঁনাপূপ অনু- 

রোধেও তিনি সঙ্কল্পচ্ত হুন নাই । 

“আলু পটল বেচিব, মুদির দোকান 

"করিব, তথাপি যে পদে সম্মান নাই, 

সে পদ গ্রহণ করিত্তে চাই না। |» ইহাই 

১২৪৭ 

জীবনী-কোৰ ৩৫৪ 

ছিল সেই পুরুষসিংহের উক্তি এবং 

কাজগ তদনুরপ ছিল। 

পুর্ব ইংলগ্ড হইতে উচ্চরাজ কাধ 

প্রার্থী ইংরেজগণ এদেশে আসিয়া, 

এদেশীয় ভাব সকল শিক্ষা করিয়া 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, কাঁধে নিযুক্ত 
হইতেন। অসমর্থ ও অনুত্তীর্ণ ।ব্যক্তি- 

দিগকে দেশে ফিরিম্। যাইতে হইত । 

এই সকল কর্মপ্রার্থ ইংরেজ যুবক- 

দিগের পরাক্ষার ভার ঈশ্বরচন্দ্রের 

উপ অর্পিত ছিপ। বন্ত অর্থব্যর ক€রয়। 

ক্প্রার্থ যুবকগণকে এদেশে আগমন 

করিরা, যদি অনুত্তীর্ণ হইয়। দেশে িরিয়। 

যাইতে হইত, তাহা হইলে তাহাদিগের 
মন.গেশেভের মীম খাঁকিত না । সেই 

জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান।- 

ধাক্স মার্শেল সাহেব বিগ্তাপাগর 

মহাঁশয়কে পরীঞ্গার আটাাআটি" 

ভীবট। একটু কম করিতে অনুরোধ 

করেন | তদুত্তরে যুবক ঈশ্বরচন্ত্র 
অধাক্ষ মার্শেল সাহেবকে স্পষ্ট ভাষায় 

বলিলেন, 'উটি আমাকে দিয়ে হবে 

না। না হয় চাকুণী ছাড়িয়। দিন । 

তবুও অন্তাঁয়ের প্রশ্রয় |দব না| 

বিদ্ভাসাগর মহাশয় কোনও সময়ে 

তারানাথ তর্কবাঁচম্পতির কর্ম প্রাপ্তির 

সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। 

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম 

অধ্যাপকের পদ শুন্ঠ হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র 

কেই এ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ কর 



৩৫১ 

হয়। প্রীপদের বেতন নববই টাক! 

ছিল । তিনি তখন পঞ্চাশ টাক। 

বেতনে অপর এক পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
কিন্তু নর্ধাচিত হইলেও তিনি এ পদে 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাঁশয়কে 

নিযুক্ত করিতে বলেন। এবং যাহাতে 

বাচম্পতি মহাশয়ের কন্ম প্রাপ্তর 

কোনও ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্ত তি।ন 

স্বয়ং বাঁচস্পতি মহাশয়ের" বাসস্থান 

কালনায় গমন করিয়া, তাহার সম্মতি 

লইয়। দুইদিলের মধ্যে কলিকাতায় 

প্রতাগমন করেন। 

ঈশ্বরচজ্জ মল্লিক-_তিনি জ্ঞানোল্লা 

নামক নাত গ্রন্থের পচয়িতা । ১৮৫৪ 

শ্রী; অৰে ইহ। গচিত হর । কলকাতার 

ঝড় বাজার অঞ্চলে তাহার বাস স্থান 

ছিল। 

ঈশ্বরচজ্দ মুখোপাধ্যায় -_ তিনি 

১৮৪০ গ্রা;ঃ অবে প্রথমে আলীগড়ের 

ডাকমুন্সী ও পরে ট্রেজারীর হেড ক্লার্ক 

হল। তাহার পিতা তারিণীচরণ মুখো- 

পাঁধ্যার, দিপাহীবিপব্রোছের সময় আত্ম- 

রক্ষার জন্য পলায়নপূর্বক বুন্দাবনে 

উপস্থিত হন এবং তথায়ই তিনি 

পরলোক গমন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র এক 
বার দেশে চলিয়। আসেন, পরে ১৮৫৯ 

খীঃ অবে ফিরির] গরিয়, কিছুকাল নানা 

স্থানে চাকুরী করেন। পরে আলীগড়েই 

তাহার পিতার অজ্জিত জমিদারী পরি- 

চালন ও ব্যবসায় কাধ্যে লিপ্ত হন। 

ভারভীয়-এতিহাসিক উদ্বরচত্ঞ 

তিনি সময়ে সময়ে সাহিত্যান্ুরাগী 

লোকদিগকে অর্থসাহাধ্য করিতেন । 

তাহার বংশধরেরা 'এখন আলীগড়ের 
সন্তান্ত বাঙ্গালী পরিবার । 

ঈশ্বরচজ্জ রায়, রাজা।__-তিনি নদীয়ার 

রাজা কৃষচন্দ্রের পৌত্র ও শিবচন্দ্রের 

পুত্র । ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্য পিতার মৃত্যুর 

পরে তিনি রাজা হন। তিনি অতিশয় 

বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি 

১৮০২ খ্রীঃ অব্ধে পরলোক গমন করিলে 

'গিরিশচন্ত্র রাজা হন। ঈশ্বরচন্দ্র সারদা 

মঙ্গল নামক সংগীতসংগ্রহ রচন। করেন। 

তাহার রচিত গীত গাহিয়া তখনকার 

লোকেরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত। 
রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের স্তাঁয় তাহার রাজসভাও 

বিগ্ন্সগুলীদ্বার। শোভিত ছিল। 

ঈশ্বরচন্দ্র সরকার--তিনি প্রভাস 
থণ্ড নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়! 

প্রসিদ্ধি লাভ করেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র সার্ববভৌম__দুর্ণার্চনা- 

বারিধি” নামক গ্রন্থ তাহার রচিত । 

তিনি নদীয়। জিলার অন্তর্থত উল বা 

বীর নগরের বিখাত জমিদার বামন- 

দাস মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে এই 

গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি একজন 

বিখাত তীস্ত্রিক পণ্ডিত ছিলেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, রাজা _তিনি 
পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের 

বংশধর শ্রানারাকণ সিংহের অন্যত্রম 

পোন্পুত্র ৷ তিনি ১২৩৮ সালে জন্মগ্রহণ 



ঈশ্বরচত্র 

করেন। হিন্দু কলেজে তিনি শিক্ষ/লাঁভ 

করিরা ছিলেন। বাল্যাবধিই তিনি 

বিস্তাশিক্ষায় অনুরাগী ছিলেন, ইংরেজী 

সাহিত্যে তাহার বিশেষ দখল ছিল। 

কাবা ও নাটকে তিনি বিশেষ অন্রক্ত 

ছিলেন । বঙ্গীয় নাটাযশালার উন্নৃতি- 

কল্পে তিনি বিশেষ যত্ব ও অর্থব্যয় 

করিয়াছিলেন | তিনি কলিকাতার 

যোড়া্সাকোর স্বর্গীয় ঘারকানাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের সুবিখ্যাত বেলগাছিয়। উদ্ভান 

ক্রয় করেন। কলিকাতাঁর অভিজাত 

সমাঁজে “ তাহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি 

ছিল। অতুল প্রশ্বর্ষ্যের অধিপতি এবং 

সাধারণের হিতকর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের 

উৎসাহদাতা বলিয়া, রাজপুরুষগণ 

তাঁহাকে বিশেষ সন্মান করিতেন। 

তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠিত 

সকল কার্যেই বিশেষ সহাঞ্গভূতি 

প্রকাশ করিতেন। পাইকপাড়ার 

রাজবংশও বিদ্ভানাগর মহাঁশরের নিকট 

নান! বিষয়ে কৃতজ্ঞ । অভিনয়াদি দর্শন 

করিয়! লোকে যাহাতে আনন্দ লাভ 

করিতে পারে, এই উদ্দেশ্রে স্বীয় 

বেলগেছিয়ার উদ্যানের মধ্যে অভিনয়ের 

উপযোগী সকল আয়োজন করিয়। 

রাখিয়াছিলেন। কিমিয়া ও ফটো- 

গ্রাফিতে আলোক চিত্রাঙ্কণ বিস্তাতে) 

তীহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। বনু 
অর্থব্যয় করিয়া, তিনি এতৎসংক্রান্ত 

যন্ত্রসকল পাঁইকপাড়ার বাটাতে সংগ্রহ 

জীবনী-কোঁষ ৩৫২ 

করিয্বাছিলেন। অশ্ববিস্তায় তিনি 

বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন । বহু ইংরেজী 

্স্থ পাঠ করিয়া, এই বিদ্যায় তিনি 
পারদশিতা লাভ করেন। ধোঁড়। 
দেখিয়াই তিনি দোষগুণ বুঝিতে 
পারিতেন। তাহার নিজ উদ্যানে 

ঘোটক শিক্ষার একটি কারখানা) ছিল। 

অনেক অশ্ববিগ্ঠাভিজ্ঞ লোক তাহার 

অশ্ব বিদ্ালয় দেখিয়৷ ভূয়সী প্রশংসা 

করিতেন। এই নানা গুণশালী 

রাজ। ১২৬৭ সালের ১৭ই চৈত্র (১৮৬১ 

শী; অন্ধের ৩০শে মার্চ) পরলোক 

গমন করেন। তাহারই পুত্র প্রসিদ্ধ 
রাজা ইন্ত্রচন্ত্র পিংহ। 

ঈশ্বর দত্ত-_“কু সুরী” বংশ পশ্চিম 
ভারতে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে গুঞ্জরাঁট 

ও অন্ঠান্ত প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। 

ঈশ্বরদত্ত নামক “আভীর” জীতীয় রাজা 

সমুদ্রপথে সিন্ধুদেশ হইতে আসিয়া 

এই পাজ্য জয় করেন। নাপদিক গুহায় 

ইহার বর্ণনা আছে। ইনি পশ্চিম 

সমুদ্রতীর জর করিয়া, ত্রিকুটে রাজধানী 

স্থাপন করেন তাহার পূর্বের রাজার 

রাজত্ব ১৭০ শএকাবা। বা ২৪৮ খ্রীঃ 

অবে' শেষ হয়। ঈশ্বরদত্তও তাহার 

নামে পত্রকটক অব” প্রচার করেন। 

ঈশ্বর দাজ __ জ্যোতিষ বায্মের পুত্র 
ঈশ্বর দাস “ুহূর্তরত্ব বা রত্বাকর নামক 

জ্যোতিষ গ্রন্থ রচন1। করিয়াছেন! (২) 

ইনি একজন সন্ধি বিগ্রহিক ছিলেন। 
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্রাহ্মণরাজ সংক্ষোভের তাঁ্শীসনে 

তুতঙ্গম দাসের পুত্র ঈশ্বরদাপকে শাদন- 
পেখক ব! সন্ধি বিগ্রহিক পদে অধিষ্ঠিত 

বলিয়। উল্লেখ দেখা যায় । 

ঈশ্বরদাস রাঠোর -_ দিল্লীর মুঘল 
সম্রাট আকবর চিতোর আক্রমণ 

করিলে, মিবারপতি বাণ! উদয়মিংহ ভয়ে 

পলায়ন করেন। কিন্তু মিবাঁরের নাঁমস্ত 

নরপতিগণ মুঘলদের আক্রমণ প্রতিরোধ 

করিতে অগ্রসর হন। তন্মধ্যে ঈশ্বরদাঁস 
রাঠোর অসংখ্য তাতার ও পাঠান সৈন্ত 

দলন করিয়া সমরশামী হইলেন। উদয় 
সিংহ দেখ। 

ঈশ্বরদেব শর্মা তিনি একজন 
বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন । সামবেদ- 

কৌথুম শাখা! চরণানুষঠায়ী হেমান্বরথ 
গোত্রীয় ঈশ্বরদেব শর্শী বঙ্গাধিপ লক্ষণ 

সেনের মহাদানে আচার্যের কার্য করিয়া 

দক্সিণাশ্বরূগ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ঈশ্বর নাথ -- ইনি বঙ্গাধিপ ভোজ 
বন্দর তাম্রশীসন খানি লিপিবদ্ধ করেন। 

ইহার পিতার নাম দত্বনাগ। 

ঈশ্বর নাথ-_ নাঁথপন্থী যোগীদের মধ্যে 
1হাদের মতবাদ বিশেষ রূপে প্রনিদ্ধি 

লাত করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ইনি 
অন্ততম | ঈশ্বর নাথ একজন বড় 
সংযমী পুরুষ ছিলেন এবং মকলকেই 
'যমী হইতে শিক্ষা দিতেন এবং পরম 

তত্ব সংশস্বরূপ ঈশ্বরকে ভজন| করিতে 
উপদেশ দিতেন। 

9৫-৮9৬ 

ভারতীয়*এভিহাসিক ঈশ্বর বরা 

ঈশ্বরপুরী-একজন বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী 
জিলা চবিবশ পরগণার অন্তর্গত কুমারহ্ 
( বর্তমান হাঁলিসহর ) গ্রামে তিনি 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবধীপে 

আগমন করিলে, বিশ্বভতরের (পরে 

চৈতন্য মহাপ্রভু ) সহিত মৈত্রি জন্মে। 

পরে বিশ্বস্তর গয়াতে তাহারই নিকটে 
মন্যান গ্রহণ করিয়া শ্রীকঞ্চচৈতন্ত 

নাম প্রাপ্ত হন। 

ঈশ্বর ফা- নামান্তর নীলধ্বজ | মহা- 
রাজ যোগেশ্বরের পুত্র নীলধ্বজ চন্্র 

হইতে ৭৩ তম ও ত্রিপুর হইতে গণনায় 

২৮শ ত্রিপুরাঁধিপতি ছিলেন। তিনি 
৮৪ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়। পরলোক 

গমন করিলে, তাহার পুত্র বনুরাজ 

( রঙ্গথাই ) ত্রিপুরার দিংহাঁননে 
আরোহণ করেন । ব্রিপুররাজবংশে 

তিনিই প্রথম ফা উপাধি গ্রহণ করেন। 

ত্রিপুর দেখ। 

ঈশ্বর বর্ম (১)-তিনি কনৌজের 
মৌথারী বংশীয় অগ্ভতম নরপতি। তাহার 

পিতার নাম আদিত্য বর্থা ও মাতার 

নাম হর্যগুডা | তীহারই সময়ে 

মৌথারী বংশ অতিশয় প্রাধান্ত 

লাভ করেন। তাহার মহিষী উপগুপ্ত। 

হইতে ঈশানবন্মা জন্মগ্রহণ করেন। 

মালবের গুপরদের সহিত কনৌজের 
মৌখারী বংশীয়দের চির শত্রত1 ছিল। 
ঈশ্বরবর্থ। মালবের জীবিতগুধকে যুদ্ধে 
পরাজিত করেন। হ্রিবর্ধ।' দেখ। 



ঈশ্বর বর্ম 

মৌথারী বংশীয় তৃতীয় রাজ! । তাহাদের 

মহারাজ উপাধি ছিল। তংপুত্র ঈপান 
বর্ধা একজন ক্ষমতাশালী রাজ 

ছিলেন। ঈশান বর্ম! দেখ। 

ঈশ্বর বৈদ্বিক-_ইনি একজন কুলগ্রস্থ 
রচয়িতা । ইনি সেন বংশীয় রাজা- 
দের কুলগ্রস্থ রচন৷ করিয়াছিলেন | 

'সদ্বিদিক কুল পর্রিকা গ্রন্থও তাহার 

রচিত। ইহাতে পাশ্চাত্য বৈদিক 

সমাজের কুল পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। 

তিনি গ্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে 

বর্তমান ছিলেন। 

ঈশ্বর সেন--তিনি একজন আমুর্কোদ 
শনত্কর্তা। 

ঈশ্বর, সেন_ইনি একজন অধ্যাপক 
ছিলেন। তাহার গৃহে ভিক্ষু দিউং 

নাগের 'প্রমাণ সমুচ্চয়' নামক দার্শনিক 

গ্রন্থ পাঠ হইত । 

ঈশ্বরা দেবী_ইনি শেষ বর্ধরাজ 
তাস্করের কনা এবং জালন্ধর রাজ- 

কুমার চন্ত্রগুপ্তের প্বী ছিলেন। 

ডেরাডুন জেলায় ঘড়। নামক একটা 
প্রাচীন গ্রামে “ললকথ। মঙ্গর” নামক 

জীবনা-কোষ 

ঈশ্বর বর্জ| (২) ইনি মগধের 

৩৫৪ 

অতি গ্রাটীন এক মন্দির আছে। 

ঈশ্বর দেবী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা 

করেন। তন্মধ্যে খুষটায় ৭ম শতাবীর 
অক্ষরে থোদিত এক শিলালিপি আছে। 

মদির গ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই শিলালিপি 

খোদিত হইয়াছিল। 

ঈষ্ট। সার এডওয়ার্ড হাইড, (8: 
10010 11706 98৮) -- ১৭৬৪ 

খঃ অন্ধের »ই সেপ্টেম্বর জামাইকা 

দ্বীপে তীহাঁর জন্ম হয়। ১৭৮৬ 

খর; অবে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ 
করেন। কিছুকাঁন তিনি পালিয়ামেন্ট 

মহাঁনভার মভ্য ছিলেন। ১৮১৩ ২১ 

খ্রা] অব পর্যন্ত তিনি কলিকাতা 

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 

ছিলেন। কলিকাত| হিন্দু কলেজ 

স্থাগনকর্তাদের মধ্যে তিনি একজন 

প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। 

থ্রী অবের ৮ই জানুয়ারী তিনি 
পরলোক গমন করেন। 

উষ্টারাম--কাশীরের প্রখ্যাত কৰি 
ও এ্রতিহামিক বিল্হনের ভ্রাতা । 

বিল্হন দেখ। 

১৮৪৭ 



উ 
উইমগি-_[মহারাজ। মনিপুরপতি শ্র- 

চন্ত্র সিংহ ও মহারাজা কুলচন্দ্র সিংহের 

অন্ততম সেনাপতি | ১৮৯১ খীঃ অব্ের 

মনিপুর বিদ্রেহের সময় তিনি নিহত 

হন। | 

উইলকিন্স, সার চালস -- (9: 
01787168 ড1110008 ) ১৭৫০ খ্রীঃ 

অন্দে সম্ভবতঃ তাহার জন্ম হয়! ১৭৭০ 

খ্রীঃ অবে' ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর 

অধীনে কেরাণী হইয়! এদেশে আগমন 

করেন। বোঁধ হয় ইংরেজদের মধ্যে 

তিনিই প্রথম সংস্কৃত শিক্ষ। করেন। 

১৭৭৯ খ্রীঃ অবে তিনি একখান সংস্কৃত 

ব্যাকরণ রচনা করেন। তৎকালীন 

গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংদের পৃষ্ট- 
পোঁষকতাঁয় ১৭৮৫ শ্রীঃ অব্ষে ভগবদ্- 

গীতাঁর ইংরেজী অনুবাদ গ্রকাশ করেন। 
তাহারই প্রযত্বে বাংল1 ও ফাঁশী অক্ষর 

ুদ্রাঙ্কনের জন্ত প্রস্তুত হয় এবং একটা 
মুদ্র! যন্ত্রও স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ খ্রীঃ 

মার উইলিয়ম জোন্স এসিয়াটিক 
, সৌসাইটা স্থাপন করেন। ইউল কিন্স 
সাহেব এই কার্ধ্যে তাহার প্রধান সহায় 
ছিলেন। এসিয়াটিক রিসার্ঠেস নামক 
মূল্যবান গ্রন্থ প্রচারের তিনিই প্রবর্তক। 
১৭৮৬ এঃ অবে তিনি ইংল্ডে প্রতি 

গমন করেন। তিনি হিতোপদেশ ও 

শকুত্তলার ইংরেজী অন্থবাদ করেন। 
১৮০০ থ্রী; অবে গ্রীরঙ্গ পত্বন হইতে 
আনিত সংস্কত হস্ত লিখিত গ্রন্থের 

রক্ষার ভাঁর তিনি প্রাপ্ত হন। তিনি 

ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরীর প্রথম গ্রন্থ- 
রক্ষক ছিলেন। ১৮৮ রঃ অবে তাহার 

দ্বিতীয় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত 

হয়। ১৮০৬ স্বীঃ অন্দে রিচার্ডসনের 

ফার্শী ও আরবী অভিধানের তিনি 
সম্পাদন করেন। এই সময়ে ভীরতবর্ষ 

সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ তিনি 

লিখেন | অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্তালয় 

তাহাকে ডি, সি, এল (7), 0, 

100060£ ০0£ 0151] [৪ম ) উপাধি 

প্রদান করেন। রয়েল মোনাইটী অব 

লিটেরেচাঁর তাহাকে একটী পদক 

উপহার দিয়! সপ্মানিত করেন। ইউ" 
রোপের অন্ান্ত দেশের জ্ঞানীরাও 
তাহাকে নানাবিধ উপাধি দ্বারা সম্মানিত 

করেন। ১৮৩৬ শ্রীঃ অবের ১৩ই মে 

তিনি পরলোক গমন করেন। 

উইলসন, হোরেস হেম্যান-_ 
([707806 79710790 ভা 11500) ১৭৮৬ 

খ্রঃ অবের ২৬শে সেপ্েম্বর তাহার 
লণ্ডন সহরে জন্ম হয় | .১৮০৮ খ্রীঃ 



উউলিরম 

অবে ইষ্ট ইত্ডয়৷ কোম্পানীর অধীনে । 

জীবনী'কোষ ৩৫৬ 

উইলিয়ম 'নরিস-_- ইংলগেশরের 
ডাক্তার হুইয়! তিনি ভারতবর্ষে আগমন (7098 ঘা] [0] ) পক্ষে দৌত্য , 
করেন। রসায়ন বিদ্ভায় পারদর্শী ছিলেন 

বলিয়া, টশকসালে কোন কর্মে নিধুক্ত 

হন | কয়েক বৎসর ব্যতীত তিনি 
১৮১১-৩৩ খ্রীঃ অব পর্য্যস্ত এসিয়াটিক 

সৌসাইটীর সম্পাদক ছিলেন। অবদর 
সময়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া সেই 
ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন। ১৮১৩ খ্রীঃ 

অন্দে তিনি কাঁলিদাসের মেঘদূত 
ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। হিন্দুদের 

থিয়েটার (17289 ০£ 0016 [710003) 
নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, তাহার 

যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। এই সময়ে 
তীহার সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত হয়, 
বর্ধা যুদ্ধের বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩ 

গালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্তালয়ে তিনি 
মংস্কতের অধ্যাপক হন। ১৮৩৬ সালে 

ইত্ডিয়! হাউন লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ হন। 

তিনি বিষুঃ পুরাণ প্রভৃতি ইংরেজিতে 

অনুবাদ করেন | তিনি উত্তর রাম 

চরিত ইংরেজিতে অনুবাদ করেন । 

ঠাহারই অধ্যক্ষতায় এই নাটক প্রসন্ন 
কুমার ঠাকুর মহাশয়ের বাগান বাড়ীতে 
অভিনীত হইয়াছিল ( ১৮৩১ খ্রীঃ )। 
তিনি ভারতবর্ষের ধর্থা সম্প্রদায় সম্বন্ধে 

একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। খথেদের 
অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। ১৮৬০ 

শ্রী: অবের ৮ই মে তিনি দেহ ত্যাগ 
করেন। 

কার্যে নিযুক্ত হইয়া, তিনি নজর ও 

উপঢৌকন সহকারে দাক্ষিণাত্যে সম্রাট 
আওরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
সম্রাট কোম্পানীর অনুকূলে আদেশ পত্র 
দান করিবার প্রাক্কালে সংবাদ' পাঁন 

যে, ইংরেজ জর্পদন্থ্যকর্তীক তিন থানি 

দেশীয় জাহাজ লুণ্ঠিত হইয়াছে। এই 
ঘটনার জন্য বাদশাহ ইংরাজ দুতকে 
ভবিষ্যতে এরূপ ঘটন। ঘটিলে ক্ষতি 
পূরণ করার অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া 
দিতে আদেশ করেন। তিনি অ.কৃত 

হইয়। স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে পথে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

উখিয়।--আরবের মুমলমানের! মুলতাঁন 

অধিকার করিয়াও তত্প্রদেশ শাসন 

করিবার জন্ত বহু হিন্দু শাসনকর্তা! 

নিযুক্ত করিয়াছিলেন ৷ তন্মধ্যে পুন 

হুন চলনের (পূর্ণ চন্দ্র ?) পুত্র উিয়৷ 

ডেরাশিবি নামক স্থানের শাসনকর্তা 

ছিলেন । 

উগ্রাদ্দণ্ড--তিনি একজন কাঞ্কীর পল্লব 

বংশীয় নরপতি। তিনিচালুক্য বংশীয় 

নরপতি রণরদিককে পরাঘ্ত করিয়াঁছি- 
লেন। উগ্রদণ্ডের পুত্রের নাম রাজমিংহ। 

উগ্রপ্রভু--ইনি পুঞ্জের পুত্র, পদারতের 
পৌত্র। কধিত আছে উপগ্রগ্রতু 
হিঙ্গলাজ চগ্ডাল নামক কোন দেবতার 
মন্দিরে যাত্রা করিয়া কঠোর ব্রতানু্টীন 



৩৫৭ ভারতীয়-এঁতিহাফিক উচ্চ 

ও তপশ্চরণ করিয়ছিলেন। ইহাতে 
। দেবতা ততগ্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া 
তাঁহাকে একখানি তরবারি অর্পন 
করেন। বণিত আছে, দেবাদেশে সেই 

তরবারি মন্দির নদ্ুথস্থ একটী কুণড 
হইতে উত্থিত হইয়াছিল। সেইদেবদত্ 
তরবারির সাহায্যে উগ্রগ্রভূ সাগরতট- 

বর্তী সমস্ত দক্ষিণদেশগুলি জয় করিয়া- 

ছিলেন। চাঁদৈল কামধ্বজগণ তাঁহারই 
ংশে উদ্ভূত হয়েন। 

উগ্রভূতি-_ একজন সংস্কৃত বৈয়াঁকর- 

ণিক। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ দশম 

শতাবীতে বর্তমান ছিলেন। শিষ্ত 

হিতান্তাঙ' নামক গ্রন্থ তাহার রচনা । 

। উগ্লনিংহ-_ইনি চম্বারাজ ছত্রপিংহের 
্াতুপ্ুল্র। ছত্রদিংহের পুত্র ইন্রিয়া- 
সন্ত উদয়সিংহকে হত্যা করিয়!, অমা- 
ত্যেরা ১৭২ৎ্খ্ী; অন্দে উগ্রসিংহকে 

রাজা করে এবং তাহাঁরাই পুনরায় 

উগ্রসিংহকে হত্যা করিয়া॥ ছত্রসিংচের 

আর এক ভ্রাতুঙ্গুত্র দলেনসিংহকে রাজা 
করেন। উদয়সিংহ দেখ। 

উগ্রন্পেন__তিনি পালক,নামক স্থানের 
রাজা (বর্তমান মাজ্জাজ প্রদেশের 

মেলোর জিলা) ছিলেন। অন্ঠান্ি 

উগ্রসেন-_ ইনি দিংহল দ্বীপের রাঙা 
ছিলেন। বাঙ্গালার রাজবন্া চস্তা- 

বলীর সঙ্গে তাহার বিবাহ্ হয়। 

উচ্চল--তিনি কাঁশ্মীর-পতি হর্ধদেবের 
জ্ঞাতি মল্লের পুত্র | হর্যদেব যখন 

দরদ রাজ্যে অভিযান করিয়া অক্কৃত- 

কাঁধ্য হন, উচ্চল ও তাঁহার সহোদর 
ভ্রাতা সুম্সল অগ্রবর্তী হই যুদ্ধ 
করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতেই 

হর্যদেবের সৈন্তসমূহ একেবারে বিনিষ 

হয় নাই। এই যুদ্ধের পর হইতেই 
উচ্চলের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি 

পাঁইতে থাকে এবং তাঁহার মনেও 
রাজা হইবার আকাঙ্ষা! জাগরিত হয় । 
হর্যদেবের রাজত্বের শেষ সময়ে অমাত্য 

মকল ও প্রজাপুঞ্জ তাহার প্রতি অনুরাগ 

বিহীন হইয়াছিল। মনে মনে তাহার 

বিনাশই কামনা করিতেছিল। এই 
সময়ে উচ্চল বিদ্রোহী হইয়া! হ্র্যদেবকে 
বধ করিয়। সিংহীসন অধিকার করিলেন। 

উচ্চল রাজ। হওয়াতে সুস্সল অতিশয় 

স্বেচ্ছাচারী হইগ়্াছিলেন । উচ্ভল 
তাহাকে লোহর প্রদেশে প্রেরথ করিয়! 
কিছু দিনের জন্ত নিশ্চিন্ত হইলেন । 
উবসরাদ্ধ অভয়ের কন্ঠ! বিভবমতীর 

ভুপতিদের সহিত মিলিত হইয়া, পল্পব ] গর্ভে হর্যদেবের তনয় ভোজের ভিক্ষা্চর 
ভূপতিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 

বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি 
মগধ রাজ দমুদ্রগুপ্ত কর্তৃকও পরাজিত 

হইয়াছিলেন। 

নামে এক পুর জন্মিয়াছিল। উচ্চলের 
সিংহাসন আরোহণের সময় তাহার 

বয়স মাত্র ছুই বত্মর ছিল। রাজ। 

উচ্চল তাহাকে রাজী জয়ামতীর হস্তে 

প্ 



উজিজ উদ্দিন 

লন পালনের জন্য অর্পণ করেন। 

ডামর সেনাপতি ভীমদেব ও মন্ত্র 
জনকচন্ত্র, এই উভয়কে তিনি ভীষণ 

শত্রু বলিয়৷ মনে করিতেন কিন্তু তীহা- 

দিগকে দমন করিবার জন্য কোনও 

উপায় অবৰস্বন করিতে সমর্থ হইলেন 

না। ইতিমধ্যে এই উভয় দলে 

বিবাদ আরস্ত হইল এবং ইহার ফলে 

জনকচন্ত্র নিহত হুইলেন। পরে তিনি 

আরও কৌশল অবলম্বন করিয়া 
বিদ্রোহী সকলকেই শাসন করিলেন | 
তিনি হুষ্ট রাঞ্কন্মমচারীদিগকে অতি- 

শয় শাসন করিতেন। এইরূপে স্থুনি- 

য়মে ও নুশাসনে তিনি প্রজাদের সুখ- 

সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । তাহার 

অতি সুক্ষ বিচারে অন্ঠায় কর্ম করিয়। 

কাহারও রক্ষা পাইবার উপায় ছিল 

না। তিনি ছদ্মবেশে বাঁহির হইয়া 
প্রজাদের অবস্থা অবগত হইতেন। 

তিনি নানা গুণে ভূষিত থাকিলেও 
তাহার কর্মচারীরা তাহার কঠোর 

শাসনে তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। 

তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শের উপর নির 

করিতেন না। একবার তাহার ভ্রাতা 

রাজের প্রতি লোভবশতঃ উচ্চলের 

বিক্কদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। কিন্ত 

পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। রাজ 

মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রোহী 

হইয়াছিলেন কিন্ত দকলেই পরাজিত 

হইয়াছিলেন। তিনি বর্ত,ল দেশাধিপতির 

জীবনী-কোষ ৩৫৮ 

কনা বিজ্জলাকে বিবাহ করিবার কিছু 

দিন পরেই আবার বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়। এই বিদ্রোহে রড্ড, ছড্ড, 

প্রভৃতি এবং ভোগসেনই প্রধান ছিলেন । 
একদ। রাজ রাত্রির আহারের পর 

মহিষী বিজ্জঞলার গৃহে যাইতেছিলেন, 

এমন সময়ে তাহাকে বেষ্টন করিয়। হত্যা 

কর! হয়| বিদ্রোহের অন্ভতম নায়ক 

রুভ্ড শঙ্খরাজ নাম গ্রহণপুর্বক সিংহা- 

সনে আরোহণ করেন। 

উজিজ উদ্দিন -ফকির উজিজ উদ্দিন 
পাঞ্জাবপতি রণজিৎ সিংহের 'একজন 

বিশ্বাসী মন্ত্রী ছিলেন ৷ তিনি দীঘ্কাল 

রণজিৎ সিংহের সহচর ছিলেন । রণজিৎ 

সিংহও তাহাকে বিজ্ঞ ও বিশ্বাসী বলিয়। 

সম্মান করিতেন । 

উজির আলি থখী_লক্ষৌর নবাব 

আসফ উদ্দে'ল্লার পোম্ পুত্র । ১৭৯৭ 

স্ব; অবে' নবাব আসফ উদ্দৌল্লার 
মৃত্যুর পরে, তিনি সিংহাসন লাভ 

করেন কিপ্ত পর বংসরেই সার জন 

শোর (৪17 010) 81016 ) ভূতপুর্বব 

নবাবের ভ্রাতা সাঁদত আলি খাঁকে 

সিংহাসন প্রদান করেন। উজির আলি 

বারাণসীতে প্রেরিত হন | তিনি 

তথার পলিটিক্যাল এজেন্ট মিষ্ার * 

বেরিকে (73217/) হত্যা করেন এবং 

জয়পুর রাজ্যে পলায়ন করেন । জয়পুর" 

রাজ তাহার জীবন রক্ষ। কর! হইবে, 
এই গর্তে তাহাকে ইংরাঁজ হস্তে অর্পণ 



৩৫৯ 

হন। তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। এক 
সময়ে ধাহার বিবাহে ত্রিশ লক্ষ টাকা 

ব্যয় হইয়াছিল, ঠাহার অন্ত্যেষ্টি কার্যে 
মাত্র সত্তর টক! ব্যয় হইয়াছিল। 

উজির খু (১)_অন্ত নাম মোহাম্মদ 
তাহির ।সম্রাট আওরঙ্গজীবের অধীনে 

তিনি পাঁচ হাজার সৈন্তের অধিনায়ক 
ছিলেন | পরে তিনি মালবদেশের 
শাঁসনকর্তীর পদ প্রাপ্ত হন। ১৬৭২ 

খী; অবে তাহার যৃত্যু হয়। (৯) 

তাহার প্রকৃত নাম হাকিম আলিম 

উদ্দিন | সম্রাট শাজাহান তাঁহাকে 
উজির খঁ! উপাধি ও পাঁচ হাজার সৈন্যের 

অধিনায়ক পদ প্রদান করিয়। পাঞ্জাবের 

স্ববেদারের পদে নিযুক্ত করেল। 

উজির খ। হেরিবী--সম্াট আকবর, 
বাঙ্গালার শাঁসনকর্ত। শাহবাঁজের কার্যে 

অসন্তুষ্ট হইয়া, তৎপদে উজির খ! 

হেরিবীকে নিযুক্ত করেন । . উদ্জির খা 
১৫৮৭ শ্রী; অব টাও! নগরে পরলোক 

গমন করিলে, অগ্বররাঁজ মাঁনসিংহ বঙগ- 

বিহারের শাসনবর্তার পদ প্রাপ্ত হন। 
উজির সরকার--১৮৩২ তীঃ অবে 

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে গুমানু 
সরফার ও উজির মরকার নামক ছুই 
ব্যক্তি প্রজাদের দলপতি হুইয়৷ জমিদার- 

দের বিরুদ্ধে দণ্ডীয়মান হয় এবং কোনও 

কোন স্কানে জমিদারদের কাছারী বাড়ী 

ভারভীয়-এঁতিহাজিক 

করেন। প্রথমে তিনি কলিকাতা! ছুর্গে : 
বন্দী থাকেন, পরে ভেলোর ছুর্ণে প্রেরিত ' 

উৎকর্ষ 

পুড়াহিয়া দেয় । এই অবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেট 

তাঁহাদের শান্তি দিবার উদ্োগ করিতে 

লাগিলেন। তাহার! আত্মরঙ্গার্থ উপ- 

যুক্ত উকিলের পরামর্শে সদরে মোকদ্ধম! 
চালাইতে আসিল । এই অবসরে 

বিদ্রোহী প্রজার! জানকু ও দোবরাজ 
নামক ভীষণ প্রক্কৃতি দুইজন অধিনায়- 
কের নেতৃত্বে বিদ্রোহ চালাইতে আরস্ত 

করিল | তৎফলে গুমান্ধু ও উজির 

নিষ্কৃতি পাইল। 

উজো _ ১৫৩ খ্রীঃ অবে পাণিপথে 

মিবারের সংগ্রামসিংহের সহিত দিম্পীর 

সমাট বাবরের বুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে 
মিবারের সামন্ত নরপতি বাঁলাপতি 

উজো৷ অসংখ্য মুসলমান সৈন্য নিপাত 
করিয়। সমরে শয়ন করেন । ্ 
উজ্জ্বল দত্ত -_ তিনি উপাঁদি সুত্রবৃত্তি- 

কাঁর। সম্ভবত তিনি রাঃ একাদশ 

শতাঁবীতে বর্তমান ছিলেন। 

উত্ভভীশ- তিনি একজন আয়ুর্বেদ 
শাস্ববেত্বা | মোঁমহন বাঘর স্বীয় 
“মোমহন বিলাস? গ্রন্থে তাঁহার অনেক 

বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
উগ্কট নাখ-_-নাথ পন্থীদের ৮৪ জন 

সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম । আপান নাথ 

দেখ। 

উওকর্ষ-_কাশ্মীরপতি সংগ্রাম রাজের 
ভ্রাতা বিগ্রহরাজের প্রপৌত্র ও ক্ষিতি* 

রাজের দ্বিতীয় পুত্র কলসের গত্থী 

রামলেখারগঞ্জাত সস্তান। পিতামহ 



জীবনী*কোব 

ক্ষিতিরাজ, জোষ্ঠ পুত্র ভূবনরাজের 

ব্যবহারে বিরক্ত হইয়। পৌত্র উৎকর্ষকে 
রাঁজপদে নীলপুরীতে স্থাপন করিয়। 

অনন্তরাজের হস্তে তাহার রদক্ষণা- 

বেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন । অনন্ত- 

রাজের আদেশে তন্বঙ্গরাজ উৎকর্ষের 

অভিভাবক হন | নরপতি কলসের 

জ্যো্ পুত্র হর্যদেব পিতার বিরুদ্ধে লিপু 

ছিলেন। এই সন্দেহের বশে কলস 
তীহাকে বন্দী করেন। এবং লোহর 

প্রদেশ হইতে উৎকর্ষকে আনয়নপূর্ববক 
সিংহামন প্রদান করেন। ইহার কিছু- 
কাল পরেই রাজ কলস গতাধু হন। 

উৎকর্ষ অতিশয় রুপ ছিলেন বলিয়া 

রাজ্যের অধিকাংশ লোক তাঁহার বিপক্ষ 

হইয়াছিলেন | হর্ষের অন্জ বিজয়- 

মল্প রাজ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ করিলেই 

রাজের অনেক লোক তাহার পক্ষা- 

ব্লম্বন করে এবং হ্ষদেব মুক্তি লাভ 

করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

উত্তমপূর্ণ_ত্বীঃ দশম শতাঁবীতে তিনি 
দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গনাথের বিষ্ণুর অর্চক 

ছিলেন। সেই সময়ে তিনি রামাম্ুজের 

প্রধান শিষ্য কুরেশের জীবন চরিত 

রচনা করেন। কুরেশ দেখ। 

উত্তর- একজন বৌদ্ধ স্থবির । তিনি 
সোণ নামক অন্ত একজন স্থবিরের 

সহিত অশোকের আদেশে স্ুবর্ণভূমিতে 

( বর্তম+ন ত্রহ্মদেশে ) বৌদ্ধধর্ম প্রচা- 

রার্থ গমন করিয়াছিলেন। 

৩৬৫ 

উত্তর মেন--ইনি একজন বৌদ্ধ দাশ 
নিক | ইনি যোগাচার দর্শনের আলো” 

চন! ও প্রচার করিয়াছিলেন। খুষ্রীয 
৭ম শতাবী তাহার আবির্ভাব কাল 

অন্থমান কর! হয়। 

উত্তর! (১)-_ বৌদ্ধ যুগের একজন 
শিক্ষিতা মহিলা! | ইনি ত্রিবিধ 

বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং যাছু- 

বি্া। সম্বন্ধে তাহার গভীর জ্ঞান 

ছিল। তিনি যথেষ্ট অধায়ন করিয়া- 

ছিলেন। অনুরাধপুরে গমন করিয়! 

তিনি বিনয় পিটক, সত্ব পিটকের পীঁচ- 

খানি গ্রন্থ এবং অভিধর্মের সাতখা ব 

গ্রন্থের অধ্যাপন। করিয়াছিলেন । (২) 

ইনি একজন বৌদ্ধ উপামিক1 বা গৃহস্থা 
বৌদ্ধ । ভ্রিপিটক গ্রন্থে বন উপাসক 

উপ।সিকার নাম পাওয়। যায়। এক 

সময়ে ভগবান বুদ্ধ উপাসক উপাসিকার 

গুণ কীর্তনের সময় নন্দমাত। উত্তরাকে 

ধ্যানপরা রণ ব্যক্তিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য 

বলিয়া! উল্লেখ করেন। (৩) জৈনাচার্যয 

শিবভৃতির ভগিনী । তিনিও ভ্রাতার 
তায় নগ্ন সন্ধাসী হইতে চাহিয়! ছিলেন। 
কিন্তু ভ্রাতা শিবভূতি তাঁহাকে নিবারণ 
করিয়াছিলেন | 

উত্তীন কুর্মনাথ-নাথ পন্থীদের ৮৪ 
জন দিদ্ধ পুরুষের অন্ততম | আপান 

নাথ দেখ। 

উত্তিয় (১)-ইনি একজন অর্থৎ বা 
উচ্চতম ভ্তরের বৌদ্ধ সাধক । 



৬১ 

ত্রিপিটকের অন্তর্গত “কথা বথ্*নামক 

গ্রন্থে তিন জন গৃহী অর্থতের নাম উল্লেখ 

আছে । ইনি তীছাদের অন্থতম | 
তিন জনের নাম, “যশ+, ডিত্তিয়' এবং 

“সেতু । (২)তিনি একজন বৌদ্ধ 
স্ববির। মহারাজ অশোকের আদেশে 

তাঁহার পুত্র মহামছিন্ত্রের সঙ্গে তিনি 

দিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচাঁরার্থ গমন 

করিয়াছিলেন। 

উত্থিত বিবেক নাথ-- নাথ গন্থীদের 
৮৪ জন নিদ্ধ পুরুষের অন্যতম | আপাঁন 

নাথ দেখ। 

উগ্পল-_ কাশ্বীরাধিপতি ললিতা - 
পীড়ের শিশুপুর্ধ বৃহম্পতি ওরফে চিগ্টট 

জয়াপীড় রাজা হইলে পদ্ম, উৎপল, 

কল্যাণ, মন্ম ও ধন্ম এই পঞ্চ মাতুল- 
রাজ্য পরিচালনা করিতেন। হীরা 

সকলেই রাজমাতা জয়াদেবীর 

আদেশে রাঁজকার্ধা পরিচাঁলম! করি- 

তেন। বালক বৃহস্পতি বার বংসর 

মাত্র রাজত্ব করিয়া মাতুলগণের চক্রান্তে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাতুলেরা নব স্ব 

ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্ত এক এক- 

জনকে নামে মাত্র রাজ! করিয়া অক্ষু্- 

ভাবে ৩৬ বৎসর রাজকার্ধ্য পরিচালনা 

করিয়।ছিলেন। তাঁহাদের যত্ধে অনেক 

দেবদেবীর মুর্তি প্রতিটা ও নৃতন নগর 
স্থাপিত হইয়াছিল। উৎপল পূর্বেই 
গরীয়ান্ উপাধিতে তুঁষিত হইয়। সন্ধি- 
বিগ্রহাদি পাঁচটা প্রধান ধর্দস্থালের 

ভারভীয়-এঁভিহাফিক উত্পলবর্গ। 

আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 
বপ্লিয়ের পৌত্র অজিতাপীড়কে মিংহালনে 
বাইয়া নিজে প্রত হইলেন। মম্ম ও 
উৎপলকের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। 

যুদ্ধের পরে উৎপল তিন বৎসর মাত্র 

জীবিত ছিলেন | তিনি উৎপলণুর 
নামে এক নগর ও উৎপলস্বামী নামে 

এক বিষুমুণ্তি স্থাপন করেন । কবি 

শস্কুকের ভূবনাস্যুদয় নামক গ্রন্থে এই 

যুদ্ধের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

উগ্পলবর্ণণ-_ জনৈক বৌদ্ধ ভিচ্ষুণী | 

তিনি শ্রাবন্তী নগরের এক মন্্ান্ত 

কুলে জন্মগ্রহথ করেন। তিনি 

অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। 
সেইজন্য বহু রাজা! মহারাজা ও 

ধনী তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ 

লালাগ্নিত ছিলেন | তাহার পিত। 

এক জনের সঙ্গে বিবাহ দিয়! অপরের 

বিরাগ ভাঁজন হইবার ভয়ে, তাঁহাকে 

ভিক্ষুণী করিয়া দেন। কিন্তু তৎসত্তবেও 

তাহার মাতুলপুত্র নন্দ অত্যাচার 

করিয়! তাহার ধর্মনই করিয়াছিল। 

তিনি অতি পুণ্যবন্ী রমণী ছিলেন। 

শঁবস্তী নগরের নিকটে একটী অরণ্যে 

নির্জন গুহায় তিনি ধ্যান মগ্স! থাঁকি- 

তেন । উৎপলবর্ণা ও ক্ষেম! অগ্র- 

আঁবিক1] বলিয়। অভিহিতা হইতেন। 

'থেরি গাঁথা” নামক পালি গ্রন্থে উৎপপ- 

বর্ণার রচিত একটি মনোহর গাথ। 

আছে। 



আশি পাসে শপ শপ 

উপল ভ্র- একজন হিন্দু জ্যোতি- 

ব্্দ পণ্ডিত | তিনি ৮৮৮ শকে 

(৯৬৬ শ্রীঃ) বরাহ মিহিরের বুহৎ- 

সংহিতার টীকা রচনা করেন । তাহার 

জনুস্থান কাশ্মীর ছিল। তাহার মাত। 

পিতা কে ছিলেন, তাহা কিছুমীত্র 

জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। তাহার 

গ্রন্থ পাঠে তাৎকালিক দিন গণনা 

সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য অবগত হওয়া বাঁয়। 

তৎকালে দিন গণন।, উদয়িক, মাধ্যা- 

হিক, আস্তময়িক এনং আর্ধরাত্রিক 

এই শাখা চতুষ্টয়ে বিভক্ত ছিল। কেহ 

সুর্যের উদয়, কেহ অন্ত, কেহ দিবার 

মধ্য কাল এবং কেহ বা রাত্রির 

মধ্যভাগ হইতে দিন গণনা করিতেন । 

দিনারভ্ত গণনা সম্বন্ধে কোন নির্দি 

নিয়ম ছিল না । দৈনিক সামান্য কাজ 

কর্মে আমরা হূর্য্যোদয় হইতে দিবারস্ত 

গণন| করি কিন্তু জ্যোতিষে উজ্জয়িনীর 

মধ্যরাত্রি হইতে দিন গণ্য হইয়া! 

থাকে । তিনি বরাহের বৃহজ্জাতক 

ও বৃহৎ সংহিতা টীকা, বরাহের পুত্র 

পৃথুযশীর রচিত ষটপঞ্চাশিকাঁর টীকা 

রহষগুপ্তের খগ্ডখাঘ্তের উপর টাক! 

রচনা করিয়াছেন। উৎপলের বৃহৎ 

ংহিত। বিবৃতি এক মুল্যবান্ গ্রন্থ। 

তথ্যতীত প্পরশ্নজ্ঞান নামে উৎপলের 

প্রশ্ন বিষয়ক এক গ্রন্থ আছে। তিনি 

“মূল পুলিশ সিদ্ধান্ত” নামক বৃহৎসংহিতা 

গ্রন্থের টীক। করিয়াছেন । 

জীবনী-কোবষ ৩৬২ 

উগুপলাক্ষ-__তিনি কাশ্মীরপতি রাঁজা 

সিদ্ধের পুত্র। তিনি খ্রীঃ পৃঃ ৮৯২- 
৮৬২ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। 

পরে তাহার পুত্র হিরণ্যাক্ষ রাজ] হন। 

উদ্পলাচার্্য -: একজন দার্শনিক 
পণ্ডিত। তিনি সম্ভবতঃ খুষ্টীয় ১ম 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন | ॥ শিৰ 

দৃষ্টিকার সৌমানন্দ ইহার গুরু | তিনি 

কাশ্মীরের অধিবাসী । তিনি কল্পটেন্দু 
প্রণীত স্পন্দকারিকার উপর "্পন্দ 

প্রদীপিক।” নামক টীকা! রচনা 

করেন। তিনি প্রতাভিজ্ঞাকাঁরিকা”রও 

প্রণেতা । তাহার রচিত আরও জনগন 

গ্রন্থ আছে। 

উ্পলাপীড়-_কাশ্শীরের অধিপি। 
রশজ বংশলতায় তিনি যেড়শ নৃপতি 

এবং তাহার বাঁজত্বকাল ৮৫৩ খ্রীঃ অঃ 

বলিয়া বণিত আছে। তিনি কাঁশ্মীরপতি 

অজিতপীড়ের পুত্র । অজিতাপীড় মন্স- 

কর্তৃক বিতাড়িত হইলে, উৎপলকের 
পুত্র নুখবন্ধী উৎপলীপীড়কে সিংহাসনে 

স্বাপন করেন । প্রকৃত পক্ষে সুথ বর্ম" 

রাজ্যের সমস্ত ক্মত। আরত্ত করিক্না- 

ছিলেন । ইহায় ফলও তিনি শীঘ্রই প্রাপ্ত 

হইলেন । সুখবন্মী তাহার কোনও 

আঁআীয় কর্তৃক নিহত হইলে, তাহার 

পুত্র অবস্তী বর্ম মন্ত্রী শূরের সহায়তায় 

সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহা হইতেই 

কর্কোটবংশের শেষ হয় এবং কল্পপাল 
বংশের আরম্ভ হয়। 
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উগুসবানন্দ বিস্ভাবাগীশ, মহা" 

মহ্োপাধ্যায়--১৮১৬ থীঃ অবে ইনি 

রাজা রামমোহন রায়ের সহিত শাস্ত- 

বিচার করেন এবং রাজার নিকট 

পরাভব শ্বীকার করিয়। তাহার ব্রাঙ্গ- 

ধর্ম অবলম্বন করেন। 

উদমণ্ড সিংহ (রাজ! )--ইনি ইতি- 
হাঁস বিখ্যাত রাঁজ1 দেবী সিংহের ভ্রাতু- 

ত্র এবং মুর্শিদাবাদ নসীপুরের মহী- 
রাঁজা রণজিৎ সিংহের পুর্ববপুরুষ ছিলেন। 
ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া ইনি প্রভূত ধন 

সঞ্চয় করেন। তাহার অধীনে অনেক 

নগদী সৈন্য ছিল। ইংরেজ কোম্পানী 

যখন রেওয়ারাঁজের বিরুদ্ধে অভিযাঁন 

করেন, তখন রাজ। উদমও্ড সিংহ স্বীয় 

সেনাদধারা সাহাধ্য করেন । ১৮১০ 

হইতে ১৮২১ খ্রীঃ অব্দ পধ্যস্ত মুর্শিদাঁ- 

বাদের নবাব নাজিম আলিজার আমলে 

তিনি দেওয়ানের কার্য্য করিয়াছিলেন। 

কলিকাত। বড় বাজারের রাঁজ। উদমণ্ড 

্াট তঁহারই নামে পরিচিত হইয়াছে। 
উদয় কর--তিনি একজন আযুর্ব্বেদ 
শাশ্াবেত্তা | তাহার রচিত গ্রন্থের 

নাম “সার কলিক1”। 

উদয় কর দেবশর্্াঁ-তিনি একজন 
বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন । বঙ্গীধিপ বিজয় 
সেনের মহ্ষী বিলানবতীর “কনক 

তুলা পুরুষ দানে” কাস্তিজোঙ্গ নিবাসী 
জাশ্বলায়ন শাখা ষড়ঙ্গাধ্যায়ী উদর কর 

দেবশর্ম। হোমানুষ্ঠ।ন করিয়াছিলেন । 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক উদ্দয় দিবাকর 

উদয় গুপ্ত-_কাশ্শীর রাজের প্রসিদ্ধ 
মন্ত্রী। কাশ্বীরাধিপতি ক্ষেম গুপ্ত ও 

তদীয় পরী দিদ্দার রাজত্বকালে তিনি 
বর্তমান ছিলেন। পরে বিদ্রোহী হইলে 

মহারাণী দিদ্বা তাহাকে সপারিষদ বিনষ্ট 

করেন। 

উদয়চরণ আল্য--তিনি ১৮৩৭ খ্রীঃ 

খ্রীঃ অন্দে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” পত্রি- 

কাঁর সম্পাদক ছিলেন | ইংরাজী 

বাংল। অভিধান, শব্দান্দুধি, নূতন অভি- 
ধান গ্রন্থ প্রণয়ন এবং ভাগবত, রামায়ণ 

মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্র সম্পাদন, 

ও প্রকাশ করিয়াছিলেন | তিনি 

একজন সিনিয়র স্কলার ছিলেন । প্রথমে 

কলিকাতা ট্রেজারীতে একশত টাকা 

বেতনে কাঁজ করেন, পরে লব্ণ বিভাগে 

কিছুদিন কাজ করিয়া আবগারী 
নুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট পদে আড়াইশত টাকা 

বেতনে নিধুক্ত হন। যে দিন গবর্ণমেণ্ট 

হইতে ডেপুটা পদ প্রীপ্ত হন, সেই দিনই 
কলিকাতায় বিহ্ছচিক রোগে দেহ ত্যাগ 

করেন। মৃত্যুকালে ষ্ঠাহার বয়স মাত্র 
৩৫ বর হইয়ছিল। তীহাঁর এক 

মাত্র পুত্র সন্তান ছিল, তিনিও জীবিত 

নাই। উদয়চন্ত্র বিদ্ধান্থুরাগী, অধ্যয়ন- 

শীল, মিষ্টভাষী ও মহদস্তঃকরণের লোক 

ছিলেন। 

উদয় দিবাকর জ্যোতিষ ভষ্ট--তিনি 
একজন জে]াতিষ শাস্ত্রের পণ্ডিত । 

জ্যোতিষ ভট্ট কৃত লথুভাস্করীয়ের টাক! 



উদয়দেব 

মান্দ্রাজের অন্তর্গত ব্রিভন্দ্রম নগরে এবং 

বরোদার মহারাজার পাঙুলিপি শালায় 

পাওয়। যায়। 

উদয় দেব_-তিনি আসামের ভগদত্ব- 
ংণীয় একজন রাজ | তাহার পৌত্র 

হর্যদেবের কন্তা রাজ্যমতীকে নেপাল- 

রাজ শিবদেবের পুত্র জয়দেব বিবাহ 

করিয়াছিলেন (৭৫৯ শ্রীঃ )। 

উদ্দয়ন(১)--তিনি গুর্জরপতি সিদ্ধ- 

রাজ জয়সিংহ দেবের ( ১০৯৪-১১৪৩ 

থীঃ অব্দ ) অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। তিনি 

অতিশয় তীক্ষু বুদ্ধিজীবী ছিলেন । তিনি 

একজন প্রসিদ্ধ বণিকও ছিলেন । তিনি 

কর্ণাবভী নগরীতে উদয়ন বিহার নামে 
এক প্রসিদ্ধ জৈনবিহার নির্শীণ 

করাইয়াছিলেন। 
উদয়ন (২)_ইনি কৌশাম্বীরা শতা- 
নিকের পুত্র। তিনি শাক্য দিংহের 

দমকালিক নরপতি ছিলেন। 

উদয়ন (৩) জনৈক ব্রাঙ্মণ দার্শনিক । 
দ্রব্য কিরণাবলী* ও “গুণাঁকরণাবলী, 

নামে বৈশেষিকের ছইথানি টীকা 
করিয়াছেন । “আত্াীনাত্ম বিবেক 

গ্রন্থ, তীহারই রচিত | তাহার মত 

প্রভাবে বৌদ্ধমত ক্রমেই হাস প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। 
উদয়ন (৪)-- শবর জাতীয় ন্রপতি। 
তিনি পল্লব বংশীম্ন নরপতি নন্দী বর্ম 

পল্পব মল্লবর্তৃক পরাজিত হুইয়াছিলেন। 

(৫)__তিনি শ্রীঃ পৃঃ৬ষ্ঠ শতাব্দীর 

জীবনী-কোৰ ৩৬৪ 

মধ্যভাগে ব্খস নামক জনপদের রাজা 

ও গৌতমবুদ্ধের সমপামগ্বিক ছিলেন। 
বখস জনপদের রাজধানী কৌশাস্ী 

যমুনার তীরে বর্তমান প্রয়্াগ হইতে 
প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে ছিল 
বলিয়া নির্ণীত হইস্াছে। সংস্কৃত ও পাঁলি 
সাহিত্যে বংসরাঁজ উদয়নকে উপর্লক্ষ 
করিয়া অনেক কাহিনী রচিত হইয়াছে। 

বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থসমূহ 
হইতে তাহার যে পরিচয় পাওয়। যায়, 

তাহ। হইতে অন্মিত হয় যে, তিনি 

প্রাচীন ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ভূপতি 

ছিলেন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়। তাহা 

কীত্তিকাহিনী লোকের আলোচনার 

বিষয় ছিল। উদয়নের পিতার নাম শতা- 

নীক ও পিতামহের নাম সহম্রানীক। 

অবস্তীরাঁজ প্রস্ভোত ও বখসরাজ উদয়- 

নেরবিবাদ উপলক্ষে নানাবিধ কাহিনী 
“কথ সরিৎসাগর+ ও পালি গ্রন্থের টাক! 

প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে | উদয়ন 

পরপর্তী জীবনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। 
চীন পরিব্রাজক ইউয়ানচং কৌশান্বী 

নগরীতে উদয়নকর্তৃক নিশ্মিত একটি 

প্রসিদ্ধ বুদ্ধমুত্তি দেখিয়াছিলেন। তিনি 
ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য চীন 
দেশে লইয়। গিয়াছিলেন ৷ তাহাদের 

মধ্যে উদয়ন নির্মিত বুদ্ধ মূর্তির আদর্শে 
গঠিত একটি মুর্তিও ছিল। তিববতীয় 
গ্রন্থেও উদয়নকর্তৃক বুদ্ধমূত্তি নির্মাণের 

কথ! উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রতিহাসিক- 
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গণ এসকল বর্ণনা বিশ্বাস যোগ্য মনে 
করেন না । উদয়নের পুত্র বোধি 
( মতাস্তরে অহীনর ) অথব। নরবাহন। 

উদ্দয়নাচার্ধ্য _ মিথিলার অধিবাসী 
উদয়নাচাধ্য গৌতম প্রণীত ন্যায়- 
দর্শনের একটী উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচন৷ 

করিয়াছিলেন। তাহার রচিত গ্রস্থ-_ 
ন্যারতাৎপর্ধ্য-পরিশুদ্ধি, আত্মতত্ববিবেক, 
লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুম্মাঞ্জলী 
প্রভৃতি । কথিত আছে কল্যাণ রক্ষিত 

প্রণীত “ঈশ্বর্ভঙ্গকারিক1, নামক গ্তায়- 

গ্রন্থের মত নিরাকরণ জন্য, তিনি 

কুন্গমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 

তিনি 'বার্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি নামে 

বৈশেষিক দর্শনের একটা উৎকৃষ্ট টাকা 

রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য উদয়নই 

প্রাচীন স্তায়ের শেষ আচার্য । তাহার 
অনন্তসাধারণ পাগ্ডিত্য ন্যায়দর্শন 

ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে । 
সম্ভবতঃ তিনি ৯৪৪ খ্রীঃ অব হইতে 

১০৪৪ খ্রীঃ অব পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন। 
্বারভাঙ্গা ছ্দিলার অন্তর্গত করিয়ন 

বলাহ। গ্রামে তাহার জন্ম হয়। এখনও 

তথায্ন তাহার বাস্ত বাড়ীর ভিটা! বর্ত- 

মান আছে। তাহার রচিত “লক্গণা- 

বলী' নামক গ্রন্থের শেষে লিখিত 

আছে। -_তর্কান্থরাঙ্ক গ্রমিতে ঘতীতেষু 
শকাস্ততঃ। বর্ষেধু উদয়শ্চন্রে স্ুবোধাং 

লক্ষণাবলীম্॥ ইহা হইতে জান! যায় 
৯০৬ শকে (৯৮৪ ত্ীঃ অব) তাহার 

ভারতীয়"এতিহাজিক উদ্দয়না চার্ধ্য 

লক্ষণাবলী রচিত হয়। নৈষ্নাস়িক 

হইলেও তিনি পরম ভক্ত ছিলেন । 
তিনি সৌগত চার্বাকাদির মতবাদ 

থণ্ডন করিয়াছিলেন। সায় কুম্ুমাঞ্জলি, 

কিরণাবলী, তাৎপর্য পরিশুদ্ধি, আত্ম 

বিবেকাদি গ্রন্থ তাহাকে চিরশ্মরণীর় 

করিয়া রাখিবে। 

উদ্দয়নাচার্ষ্য ভাদুড়ী_-১২০* শত 
শতাববীতে বগুড়া জেলার অন্তর্গত 

নিসিন্দা গ্রামে উদয়নাচার্য্য জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি কল্লুকতট্রের নিকট 
দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার 

পিতা বুহম্পতি আচার্য্য, বৌদ্ধাচার্ধয 

জিঙ্গ।নির সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া 

লঙ্জায় প্রাণত্যাগ করেন। উদয়না- 
চার্য্য এই ব্যাপারে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়! 
বৌদ্ধদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন 
এবং তাহাদিগকে পরাভৃত করেন। 

তাহারই ফলম্বরূপ কুমুমাঞ্জলি গ্রন্থে 

ব্রহ্মতত্বের প্রকাশ ও আস্তিকত। 

প্রতিপন্ন করেন। তাহার বিদুষী কন্ঠা 

লীলাবতী ম্বামী বল্লভাঁচার্যের মৃত্যুতে 
শোকাবেগে একখানি করুণ রসাত্মক 
কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচন। কষ্িকাছেন। 
উদয়নাচার্য্যের বংশধরের গৃহে পঁ গ্রন্থ 

অস্ভাপি বর্তমান আছে বলিয়। জানা যায়। 

ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত খল্জিগ্রামে 

উদয়নাচার্ধ্যের বংশ বিগ্ধমান আছে । 

উদয়নাচাধ্য কাশীধামে দেহত্যাগ 

করেন। “কুনুমাঞ্জলি' উদয়নাচার্য্ের 



উদয়নাথ 

একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায় গ্রন্থ । এতদ্বাতীত 

তৎককৃত “কিরণাবলী* নামক গ্রন্থ কণাদ- 

সত্রের প্রশস্তপাঁদভাষ্তের একখানি 

উত্তম টাক।। বঙ্গদেশের দার্শনিক পণ্ডিত 

মহলে উক্ত গ্রন্থ সমাদরে গৃহীত 

হয়। বৌন্ধমত খগ্ডনকারী 'আত্ম- 
বিবেক" নামক ধর্মগ্রন্থ সন্বন্ধীর গ্রন্থও 

তাহার লিখিত। বাঁচম্পতি মিশরের 

স্তায়বার্তিকতীৎপর্যের “তাৎপর্য্যপরি- 

গুদ্ধি নামক উত্তম টাকাঁও তিনি লিখিয়! 

গিয়াছেন। তিনি কুলশাস্ত্র সংগ্রহ 

করিয়া কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্ত- 

মধ্যাদ। স্থাপন করেন। পাঁজসাহার 

অন্তর্গত তাহিরপুর ও চৌগ্রামের 
রাজবংশ তাহাঁরই বংশধর । 

উদয়নাথ-_নাথপন্থীদের গোরক্ষপন্থী 
নামক সম্প্রদ্দায়ে নবনাথের উল্লেখ 

আছে। ইনি তাহাদের অন্যতম | 

তাহাদের মতে নবনাথের নাম ১। 

একনাথ, ২। আদিনাথ, ৩। মতগ্তেন্দ্ 

নাথ, ৪1 উদয়নাথ, ৫ | দগুনাথ, ৬। 

সত্যনাথ, ৭1 সম্তোষনাথ,। ৮ | কুর্ম- 

লাথ এবং ৯। জালম্করনাথ। 

উদয়নাথ ত্রিবেদী-_ ইনি দোগারের 
অধীনস্থ আচেমীর রাঞ্জা গুরুদত্ত 

সিংহের সভাপপ্তিত ছিলেন। ইনি 

“রামচন্দ্রোদয়” নামক হিন্দি গ্রন্থের 

রচদ্িতা। তাহার পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ 
হইয়া রাজ] তাহাকে “কবীন্ত্র” উপাধি 

প্রদান করেন। 

জীবনী"কোব ৩৬৬ 

উদয়নারায়ণ মিত্র _- ইনি বলজ 
কারস্থ রাজা। পূর্ববঙ্গের উলাঁইল 
গ্রাম তাহার জন্মস্থান । দৌহিত্র সত্রে 
তিনি বাঁকলা চন্ত্রদ্বীপের রাজা হন। 

উদরনারায়ণ রাজ রামচন্দ্র রায়ের 

দৌহিত্র সুত্রে রাজ্যাধিকার লাভ 

করেন। মাধন পাশায় তাহার রাজধানী 

ছিল। ইনি বঙ্গীয় কায়স্থগণের 

সমাজপতি ছিলেন। ইহার নংশধরগণ 

এখনও বর্তমান আছেন। 

উদয়নারায়ণ রায়, রাজ৷ _ লালা 
উপাধিধারা শাগ্িল্য গোত্রীয় রাছ়ীয় 

ব্রাঙ্মণবংশে রাজা উদয়নারায়ণ *"য় 

জন্মগ্রহণ করেন। (মুশিদাবাদ ) 

বড়নগরের নিকটস্থ বিনোদগ্রাম 

তাহার জন্মস্থান বলিয়। কথিত আছে। 

নবাব মুপিদকুলি খাঁর সময়ে উদয় 

নারায়ণ একজন উপযুক্ত জমিদাররূপে 

খ্যাত ছিলেন। যুদ্ধবিদাারও তাহার 

বিশেষ দক্ষতা ছিল। মুশিদকুলি থ৷ 

রাজসাহীর পূর্ব আমতন বৃদ্ধি করিয়! 
গাজা! উদয়লারায়ণের প্রতি রাজন্ব 

ংগ্রহের ভার অর্পণ করেন। নাজিমী 

পদ প্রাপ্ত হইয়! মুশিদকুলী খ! জমিদারী 

বন্দোবস্তে কঠোরত। অবলম্বন করিলে, 

উদয়নারায়ণের সহিত ক্রমশঃ তাহার 

ত্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৭১৪ খ্রীঃ অবের 

প্রথমে নবাবের সহিত তাহার যুদ্ধ সংঘ- 

টিত হয়। রাজ উদয়নারায়ণ পরাজিত 

হইয়1, সপরিবারে পলাক়্ন করেন। 



৩৬৭ 

কিন্তু শেষে বন্দী হইয়া মুশিদাবাদে 
নীতহন ও তথায়ই বন্দী অবস্থায় 

মৃত্যু ঘটে। উদয়নারায়ণ রাঁজসাহীর 
জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইলে, 

নাটোরের রঘুনন্দনের ভ্রাতা রাম- 
জীবনকে উক্ত জমিদারী প্রদত্ত হয়। 
উদনয়নারায়ণ একজন আদর্শ জমিদার 

ছিলেন তিনি প্রজারঞ্জক, পরহিতরত 

ও শ্বধর্মপরায়ণ বলিয়। কীন্তিত হইয়। 

থাকেন। অদ্যাপি অনেক সংকান্তি 
তাহার স্বধন্মীনু রাগের পরিচয় প্রদান 

করিতেছে। 

উদয়নারায়ণ রায়, রাজ।--তিনি 
রাজসাহী তাহেরপুরের রাজা ছিলেন। 

বঙ্গের স্বাধীন নরপতি ভাদুড়ীয়ার 

রাজা! গণেশ তাহার ভগিনীপতি 

ছিলেন। তাহার পুত্র জীবন রায় 

গণেশের পুত্র যছনারায়ণের (পরে 

জালাল উদ্দিন) দেওয়ান ছিলেন। 

তাহার! মনুসংহিতার টীকাকার প্রসিদ্ধ 

কলুকভট্রের বংশধর । 
উদয় নারায়ণ সিংহু-__দিললীর সম্রাট 
বঙ্জদেশের পূর্বসীমা রক্ষার অন্ত 

বুদ্ধিমস্ত হাজরা নামক একজন 

সেনাঁপতির উপর ভার অর্পণ করেন। 

তিনিই সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা | 

তদনুরূপ পশ্চিম দ্বার রক্ষার জন্য 

বিজয়লস্কর নামক একজন সেনাপতিকে 

নিুক্ত করিয়া! ২২টা পরগণার জায়গীর 
ও সিংহ উপাধী প্রদান করেন। 

ভারভীয়-এঁতিহথাসিক উদয়মাণিক্য 

তিনিই তাহিরপুর রাজবংশের 

প্রতিষ্ঠাতা। তাহারই পুত্র রাজা 
উদরনারায়ণ সিংহ বারেন্তর কুলীন 

ব্রাঙ্মণগণ মধ্যে নিরাবিল পটার প্রথম 

স্প্টকর্তা। এই উদয়নারায়ণের 

পৌতরই প্রসিদ্ধ রাজা কংস নারায়ণ । 
উদয়প্রভ জুরী-জৈন গ্রন্থকার 
তদ্রচিত গ্রন্থের নাম -_ 'সুকৃত-কীত্তি- 

কলোলিনী । 

উদয়বীর গণিন্-__জৈন গ্রন্থকার 
তিনি ত্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 

পপ্পন্থন্দর, নামে একখানি, জৈন 
তীর্থস্কর পার্খনাথের চরিতাখ্য।ন 

প্রণয়ন করেন । 

উদয়মাণিক্য -_ স্বাধীন ত্রিপুরার 
নরপতি বিজয় মাণিক্যের সেনাপতি 

গোগীপ্রসাদেরই নামান্তর । বিজয় 

মাঁণিক্যের পুত্র অনন্ত মাণিক্য অতি 

অকন্মণ্য ও মন্দকম্মান্বিত ছিলেন 

বলিয়া, বিজগ্বমাঁণিক্য তাঁর সেনাপতি 

গোপীপ্রসাদের কন্ঠ জয়াদেবীয় সহিত 

তাহার পুত্রের বিবাহ দেন এবং 

গোপীপ্রসাদকে তাহার অনুগত 

থাকিবার জন্ত প্রতিজ্ঞীবদ্ধ করান। 

বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর পরেই, “গোগী- 
প্রসাদ তাহা অগ্রাহ করিয়া, জামাতা 

অনন্ত মাঁণিকাকে নিষ্ঠুরভাবে হতা। 
করেন এবং উদয় মাণিকা নাম 

গ্রহণপুর্বক সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। তাহার ' ব্বাজত্বকালে 



উদ্নয়রাম 

মুঘলেরা চট্টগ্রাম আক্রমণ করে, 
সেই যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
হন। রাজধানী রাঙ্গীমাটীর, নাঁম 
পরিবর্তন করিয়া তিনি “উদয়পুর” 

নামকরণ করেন এবং তথায় দীঘিক! 

থনন, বহু অদ্রালিকা নির্মাণ ও দেবালয় 

গ্রভৃতি স্থাপন করিয়! তাহার সৌনার্য্য 
বর্ধন করেন। তিনি ১৫৮৫ শ্রী; অব 

হইতে ১৫৯৬ ঘীঃ অব পর্য্যন্ত রান্ত্ব 

করিয়। পরলে।ক গমন করিলে, তাহার 

পুত্র লৌোকতর, জয়মাঁণিক্য নাম গ্রহণ 

পূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

উদয়রাম বিশ্বাস, রার-_ প্রসিদ্ধ 

সীতারামের পিতা । তিনি *ভীমাঁদাদ।” 

নামেই খাত ছিলেন। তিনি 

দীর্ঘাকৃতি ও স্থুলকায় ছিলেন। তিনি 

ফোঁজদার তাজর্থার দেওয়ানী করিয়া 
জমিদারী লাভ করেন। 

উদ্দয় সিং (১)-তিনি মিবারের 

রাগ সংগ্রাম সিংহের পুত্র । সংগ্রাম 

সিংহের পুত্র বিক্রমজিৎ সিংহাসনচ্যুত 

হইলে, কিছুদিন সর্দারের! দাদীপুত্র 

বনবীরকে দিংহাসন প্রদান করিয়া- 

ছিলেন। বনবীর সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়া, স্বীয় পদ নি্ঘপ্টক করিবার, জন্য 
উদয় সিংহকে বধ করিতে সন্কর করেন। 

কিন্ত গ্রভৃতক্ত ধাত্রী পান্নার ত্যাগ 

হ্বীকাঁরে, তাহ! সফল হয় নাই। পান্না 

নিজের গর্ভজাত পুত্রকে উদয় সিংহের 

শয্যায় শয়ান রাখিয়। রাজপুত্রকে বিশ্ব্ত 

জীবনী-কোধ ৩৬৮ 

অন্ুচরের সাহায্যে হুর্গ বাহিরে প্রেরণ 

করেন। বনবীর রাজ পুত্র ভ্রমে পারার 

পুত্রকেই হত্যা করেন। তৎপরে এক 
রাজপুত সেনানীর সাহাযোঃ পান্না উদয় 
সিংহকে লইয়। কমলমীর হুর্গের শাসন- 

কর্তা আশা শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

তথায় উদয় সিংহ আশ! শাহের 'ভ্রাতু- 

শ্পুত্র পরিচয়ে বর্ধিত হইতে থাকেন। 
বযঃপ্রাপ্ড হইয়া উদয় সিংহ রাজপুত 

সর্দারগণকর্তৃক গৃহীত হন। সর্দার 

অখিল রাওএর কন্তার সহিত তাহার 

বিবাহ হইলে, রাজপুত সেলানীগণ 

উদয় সিংহের কপালে রাজা লক 

পরাইয়। দিয়া) তাহার অভিষেক ক্রিয়া 

সম্পর্ন করেন। তৎপরে অন্তান্ঠ সামস্ত 

নরপতিগণ আপিয়। তাহার বশত 

স্বীকার করিলে, ১৫৪১ খ্রীঃ অন্দে উদয় 

সিংহ চিতোরের সিংহাসনে উপবেশন 

করিলেন। বনবীর প্রাগভয়ে দাক্ষি- 

ণাত্যে, পলায়ন করেন। 

উদয়সিংহ অতি অযোগ্য নরপতি 

ছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবর চিতোর 
আক্রমণ করিলে, তিনি রাজ্য রক্ষার 

কোনও চেষ্টা করেন নাই । যুদ্ধে তিনি 

মুখল হস্তে বন্দী হন। কিন্তুরাণার 

একজন উপপত্বীর বীরত্বে মুঘল বাহিনীর 

পরাঞ্জয় ঘটে ও রাণা মুক্তি লাভ করেন। 
কিছুকাল পরে আকবর পুধরায় চিতোর 
আক্রমণ করেন। এবারে উদয় দিংহ 

যুদ্ধ না করিয়া, রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক 
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পলায়ন করেন। কিন্ত বছ রাজপুত 

সর্দার ও সামস্তরাঁজগণ মিলিত হইয়া, 
* সুন্বল বাহিনীর গতিরোধ করেন । 

তন্মধ্যে বিদনের অধিপতি জয়মল্ল এবং 

কৈলাবরের অধিপতি পুত্ত, রণক্ষেত্র 

অসীম বীরত্ব প্রকাশ করেন। সম্রাট, 

আকবর তাহাদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, 

দিল্লীর ছুর্গের প্রবেশদবারে তাহাদের 
প্রতিমূর্তি স্থাপন করাইয়াছিলেন। 

উদয়সিংহ চিতোর নগরী পরিত্যাগ 

করিয়াঃ আরাবলীর অতভ্যন্তরস্থ গিরবে 

লামক স্থ।নে আশ্রন্ন গ্রহণ করেন। 

তিনি পূর্বে তথায় উদয়সাঁগর লীমক 

একটি সরোবর খনন করাইয়া, উদয়পুর 
নামে এক নগরী স্থাপন করাইয়া 
ছিলেন। উহাই পরে মিবারের রাজ- 

ধানী হইয়াছিল | চিতোর ধ্বংসের 
চারি বংসর পরে, উদয়সিংহ পরলোক 

গমন করেন। তিনি তাহার কনিষ্ঠ 

পুর যোগমলকে উত্তরাধিকারী মনোনীত 

করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্দীরের। তাহার 

মৃত্যুর পরে প্রতাপদিংহকে দিংহাসনে 

স্থাপন করেন। 

কথিত আছে যে চিতোরের দ্বিতীয় 

যুদ্ধে যে সকল ক্ষগ্রিয় নিহত হন, তাহা 
দের যঞ্োপবীতের ওজন ৭৪|| মণ 

(পাঁক! চান্ধি সেরে একমপ) ভুইয়া। ছল 
তদবধি গোপনীম্ন পত্রার্দির মোড়কে 

৭৪ এইরূপ লিখ! হইয়। আসিতেছে 

ইহার অর্থ প্রন্কত অধিকারী ভিন্ন অপর 
9৭--৪৮ 

ভারতীয়-এঁতিহালিক উদ্য়াঙিত্য 

কেহ উক্ত পত্র খুলিলে, তাহার & 

চতোর যুদ্ধে নিহত ক্ষত্রিয়গণের ব্ধ 

অনিত পাপের ফলভাগী হইবে । 
উদয়সিংহু (২)-_- কাশ্মীরপতি কলশ- 
রাজের অন্ুতম সেনাপতি | লোহর 

প্রদেশের সামন্ত নৃপতি ভুবনরাজ 

বিদ্রোহী হইলে, নরপতি কলশ, সেনা- 
গতি উদয়সিংহ ও কন্দর্পকে তাহার 

দমনার্থ প্রেরণ করেন | তাহারা 

ভূবনরাজকে রাজ্যহইতে বিতাড়িত 
ফরেন উদয়সিংহ পরবর্তী কাশ্মীরপতি 
হর্দেবের সমগ্নেও সেনাপতি ছিলেন । 

অন্ত তম মন্ত্রী কলশদেবের সহিত বিবাদে, 

তিনি কলশদেবকর্তৃক নিহত হন। 

উদয়সিংহ, মঠরাজা-_ রাজ! মালব- 
দেবের পুত্র। তিনি যোৌধপুর রাজ্যের 

অধিষ্বামী ছিলেন । মুঘল রাজের 
সঙ্গে উদয়সিংহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত 

হইয়াছিল। আকবর শাহের আদেশে 

কুমার সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) উদয়- 

সিংহের কন্তা বালমতীর পাণিগ্রহণ 

করেন। বালমতীর গর্ভে শা-জাহান্র 

জন্ম হয় । সম্রাট আকবর উদয়নিংহকে 

জাম্নগীর স্বরূপ যোধপুর ( মাড়ওয়ার ) 

রাজা প্রদান করেন। উদয় সিংহ 

১৫৯৪ খ্রী; অবে দেহত্যাগ করেন। 

উদ্দয়াদিত্য-- কাশ্মীররাঁজ প্রতাপা- 

দিত্যের তিন পুত্র ছিল-_বস্তাদিত্য, 

উদয়াদিত্য ও ললিতাদিত্য । পিতার 

মৃত্যু হইলে পর প্রথম পুত্র বজাদিত্য 



উদয়া্দিতঃ 

সিংহানন প্রাপ্ত হন 1 উদয়াঁদিত্য 

এক ব্রাঙ্গণের কৃত্যারূপ অভিচার ক্রিয়া- 

দ্বারা, জোষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া, 

নিজে রাজ হন। উদয়াদিত্য অতিশয় 

গর্বিত ও উদ্ধত ত্বভাঁব ছিলেন । তিনিও 

কয়েক বসব রাজত্ব করিয়া, এক 

ব্রাহ্মণের অভিচাঁর ক্রিয়ায় নিহত হন। 

উদয়াদিত্য- তিনি যশোহবের বাজ 

প্রতীপাদিতোর জোষ্ পুত্র । 

উদয়াদিত্য সিংহ- আসাম প্রদেশের 

আহম নরপতি চক্রধবজ সিংহ ১৬৬৭ খ্রীঃ 

অন্দে পরলোক গমন করিলে, তীাঁন 

ভ্রাতা মাু গোহাই বা স্বুনিয়াৎ ফ', 
উদয়াদিতা সিংহ নাম গ্রহণপূর্ধাক 
সিংহাসনে আরোহণ করেন 1 ভ্াহান 

সদয়ে রাজপুত রাজা রামসিংহের 

অধীনে মুনলমান সৈন্বেরা জলে, স্থলে 

খিশেষদূপে পরাজিত হইয়াছিল । রাঁজ। 

উদয়াঁদিত্য সিংহ নুসলম!নদের সঙ্গে 

যুদ্বোর অবপানে, বে সমস্ত মন্ত্রাস্ত লোক 

মুনলমানদের পক্ষ অবলম্বন করিসাঁছিল, 

তাহাদিগকে শান্তি দিবার সঙ্কল্প করেন। 

কিন্ত তিনি অকৃতকাঁধ্য হইয়। তাহার 

ভ্রাতা রামধ্বজের ভস্তে নিহত হন। 

তিনি ১৬৬৯ শ্বীঃ অব্দ হইতে ১১৭৩ হীঃ 

অব্্ পর্য্স্ত চারি বংসর রাজত্ব করেন। 

তিনি আসামের প্রসিদ্ধ বৈষঃবধন্ম 

সংস্কারক শঙ্করদেবের বংশধর চক্রপানির 

শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ধক রাজোর অন্ঠান্ট 

সম্ত্ান্ত লৌকদিগকেও মহাপুরুষীয় ধর্ধ 
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গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন । 

তাহাকে রাঁজাচ্যুত ও নিহত করিবার 

ইহাঁও অন্ততম কারণ! তাছাঁরপরে 

তাহার ভ্রাতা রামধ্বজ রাজ! হইন্রা- 
ছিলেন। 

উদয়েশ্বর--ইনি মগধ রাজ অজাত- 
শত্রুর পুত্র। অজাতশক্র গাটলিপুত্র 

বর্তমান পাটনা) নগরের প্রতিষ্ঠাতা 

হইলেও পুত্র উদয়েশ্বরের শাসনকালেই 

পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় । 

খ্রীঃ পুর্ন ৫১৯ অব্দে ইহা প্রনিষ্ঠ।র 

ময় বলির। অস্ঈমিত হয়। 

উদ্দাজী চবন -_ তান প্র।"্্ধ বীর 

বিথেজী বন হিম্মত বাহাদুরের পুর । 
১৬৭৬ শ্রী; অব্ধে কর্ণাটের যুদ্ধে তাহার 

মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র উদাজীচবল 

পিতৃপদ ও ঈপাধি প্রাপ্ত হইম্নাছিলেন। 

উাঁভাঁব পিতা, বাঁমচন্দ্র ীলকণ্ঠ মন্ত্রীব 

অতি অনুগত ছিলেন । উদাজীও 

পিতৃবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঁণী 

ভারাঁবাই এর পক্ষাশ্র করিয়াছিলেন । 

তনি বন্তিস শিরলে নামক স্থানে একটা 

পর্গনিম্মাণ করিয়া, তথায় অবস্থানপূর্ববক 
গার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন । উদাজী 

বরাবর শম্তুজীর পরামর্শদাতা। ছিলেন। 
১৭৩১ শ্রীঃ অবে সাহুর সহিত শস্তুজীর 

সন্ধি হইয়! গেলেও, উদাজী পানর রাজ্য 
উৎপাত করিতে ধিরত হন নাই | 

১৭৩১ খ্রীঃ অবে উদাঁদী সানুকর্তৃক 

ণন্দী হন এবং বনু অর্থ প্রদানে মুক্তি. 



৩৭১ 

লাভ করেন। ১৭৩৭ প্রীঃ অবে তিনি 

আবার বন্দী হন কিন্তু এইবারও মাছ 
তাহাকে মুক্তি দেন। উদাজী মুক্ত 
হইয়াই নিজামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
মহারাষ্ট্র রাজ্যে লুট করিতে লাগিলেন। 

১৭৫১ খ্রীঃ অব বালাজী বাজীরাও 

তাহাকে অর্থ প্রদানে বশীহ্ত করিয়া, 
সিংহলী রাজ্যে একটা ক্ধাপ্নগীর প্রদান 
করেন। কিন্ধু তি'ন দস্থ্যবৃত্তি পরি- 
তাগ করেন নাই। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব 

মিরাজের নিকটবর্তী স্থানে দস্থ্াবৃত্তি 

করিতে যাঁইয়। নিহত হন। 

উদ্বাজী পদবল-_-তিনি মহারাজ 

শভুজীর সনয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী 
খাণ্ডেরী হুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন? মহা- 

রাঁজ। সাছ কর্তৃক শত্তৃীর পরাজয়ের 

পর, তিনি প্রবলগড় ছর্গে আশ্রয় 

গ্রহণ করেন | ১৭১৩ খ্রীঃ অবে 

তাহার রাজা কান্জী মাঙ্গে, অধিকার 

ঝরেন। 

উদ্দাজী পবার-_তিনি পরমার বংশীয় 

রাজপুত | তাহার পুর্ব পুরুষেরা 

মানব দেশে ১০৫৮ বংসর রাজত্ব 

করিয়াছিলেন । এ বংশীয় এভূজীর 

উদাজী পবারঃ আনন্দ রাও পবার ও 

জগদেব পবার নামে তিন পুত্র ছিল। 

তন্মধ্যে উদাজী পবার ধারের রাঁজ- 

ংশের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি মালবদে 

১৬৯৮ খ্রীঃ অবে অধকার করিয়া 

মাওুনগরে অবস্থান করেন। 

ভারতীয়-এডিহাসিক উদ্দো 

উদ্দাসীন স্বামী অমরদাস -- তিনি 
বেদান্ত পরিভাষার টাক! শিখামণির 
উপর “মণিপ্রভা+ নামক টাক! রচনা 

করেন। ্ 

উদ্দিত বরাহ-__তিনি উড়িস্যার বরাহ- 
বংশীয় নরপতি । তাহার পিতার নাম 

অজ্ঞাত। তাহার পৃত্র তেজ বরাহ 

ও পৌত্র উদয় বরাহ। তাহারা 

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও বেদজ্ঞ পণ্ডিত 
্রাঙ্মণকে ভূমি দান করিয়া, তাহাদের 

প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। 

উদয়বরাহের পরবন্তী বিবরণ অজ্ঞাত। 

উদ্দুম্ঘর মহাদেব - তিনি একজন 
ঞ্ঠোতির্বিদ পণ্ডিত । “জাতকতত্বঃ 

নামক গ্রন্থ তাঁহ!রই রচিত। 

উদ্দো মিবারের ধাণা কুস্তের পুত্র। 

তিনি বৃদ্ধ পিতাকে ১৪৬৯ খ্রীঃ অবে 

হত্যা! করিয়া, দিংহামনে আরোহণ 

করিয়াছিলেন । তাহার এই ছুষ্কর্থের 

জন্ত তান গকল রাজপুত সর্দারের 

দ্বণার পাত্র হন। তজ্ন্ত তিনি দিলীর 

মাটি বহলুল লোঁদীকে, কন্তাদান 

কহিবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া, তাহার 

সাহ্|ঘ্য প্রার্থনা করেন কিন্তু কোনও 

সাহায্য পাইবার পূর্বেই, বজ্রপাতে 
তাহার মৃত্যু ঘটে । শিহেষমল ও 

সুর্য।মণ নামে তাহার ছুই পুত্র ছিল। 

দিল্লীশ্বর তাহাদের সঙ্গে লইয়া মিবার 

আক্রমণ করেন। তাহার পুর্বেই 

রাঁয়মল্পল দিংহামন অধিকার করিয়া" 



উদ্দপ্ত খঁ। 

ছিলেন এবং রাজোর সমস্ত সামন্ত 

নৃপতি রায়মল্লের সহিত যোগদান 

করিলেন। দিশ্লীশ্বর ঘোরতররূপে 

পরাঁজিত হইয়া! পলায়ন করিলেন! 

শিহেষমল ও কৃর্য্যমল রাঁণার ব্শ্যিতা 

স্বীকার করি! নিষ্কৃতি পাইলেন । 

উদ্দণ্ড খ। _ তিনি উডিয্যার রাজা 
প্রতাপ রুদ্রের ( ১৪৯৭-:-2৫৪২ খ্রীঃ 

অব) অন্যতম মুমলমান সেন।পতি 

ছিলেন। বিজয়নগরপতি কৃষ্ণদেব রা 

১৫১৫ শ্রী; অন্দে উড়িষ্তা আক্রমণ 

করিয়!, প্রতাপরুদ্রকে পরাস্ত করেন। 

এই ঘুদ্ধে তাহার পুত্র বীরভদ্র, 

সেনাপতি মলু খা, উদ্দগ্ড খ। গ্রভতি 
বন্দা হইয়াছিলেন। কুষ্জদেব রায় 

দেখ । 

উদ্দাক1।_-বঙ্গের পালবংণীয় লরপতি 

নয়পালের চতুর্দশ রাজাঞ্ছে বাণী 
উদ্দাকার ব্যয়ে “পঞ্চরক্গী” নামে 

একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 

নঘ়পাল বিংশতি বর্ম রাজ) শাসন করিয়া, 

১০৪৫ শ্রী; অবে পরলোক গমন 

করেন। 

উদ্দ্যোতকর মিশ্র, ভারদ্বাজ-_ 
থানেশ্বরের নিকট যমুনার পশ্চিমকুলে 

শ্রপ্প গ্রামে (বর্তমান শুঘন) খুষ্টীয় 

বষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন 

হর্মবর্ধনের পিতা রাজ। প্রভাকর 

বর্ধনের তিনি সভাপপ্ডিত ছিলেন। 
তিনি শৈব ছিলেন এনং শাঁয়বার্তিক 

জীবনী-০কাষ ৩৭২ 

গ্রন্থ রচন। করেন। তিনি স্থীয় গ্রন্থে 
অনেক ধৌদ্ধ ন্যায়ের বচন উদ্ধৃত 

করিয়া, অতি দক্ষতার সহিত তাহাদের 

মত খণ্ডন করিয়াছেন । 

উদ্দ্যোতন--একজন মধ্যযুগের কবি। 
তিনি প্রাকৃত ভাধাঁয় “কুবলয় মালা 

নামে কাব্য রচনা করেন (৭৭৯ গ্রীঃ)। 

তাঁহার গ্রন্থে অন্থাগ্ত অনেক গ্রন্থকারের 

নাম পাওয়া যায়! তাহার উপাধ্যাধ়ের 

শাম হরিভদ্র। 

উদ্ধবচক্দ্র চুড়ামণি- ইহ'র জন্মস্থান 
হুগলি জেলার বাগনান (মতান্তরে 

ধলমাথাণি)। ভিনি বিখাত কক 

বলিয়া প্রমিদ্ধিণাভ করিয়াছিলেন। 

যৌপনের প্রারস্তেই তিনি হাটপোণায 

স্বগীর কালিদাস শুট্রাচাধ্যের দ্বার! 
কলিকাতা আনীত হল এবং উহাৰ 

শ্বশুর ভৈরবচন্ত্র পিগ্ভালক্কবার (লোকে 

বিগ্ভাসাগর বলিত) মহাশরের স্বিখাত 

টোলে শিক্ষালাভ করেন। পরে 

ব্যাকরণাদি শাস্তে সুপ্ত রঘুনাথ 

শিরোমণি মহাশরের শিকটে বহু যে 

কথকতা শিক্ষা করেন এবং গুরুগৃহে 

পরীঙগগার পারদশিতার ফল ন্বপ্ঝপ 

চুড়ামণি উপাধিতে ভূষিত হন। পরে 

৫।৭ বৎসরের মধ্যে তাহার কথকতার 

নুষশ দেশ্ণ্যাপী হইয়াছিল। [নিও 

পরে অনেককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

১৩২০ সাঁলে তাহার মুত্যু হয়| চন্দন- 

নগরে তাহার বাধস্থান ছিণ । 



৩৭৩ 

উদ্ধবদদাস_তিনি একজন পদকর্ত। 
তাহার রচিত ১১০্টী পদ পাওয়া 

গিয়াছে । তাহার জন্মস্থান বর্ধমানের 

অন্তর্গত টেএা টৈগ্ঘপুর। তাহার 
প্রকৃত নাম কৃষ্কান্ত মজুমদার। 

তিনি টেঞা গ্রাম নিবাসী !দ্ 

ইব্রিপঞসর বংশোদ্ভব রাঁধামোহন 

ঠাকুরের মন্ত্রশিঘ্যু ছিণেন! ইনি 
বঙ্গীয় দ্বাদণ এতাব্বার প্রথম ভাগের 

লোক ছিলেন। 

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর_তিনি ত্রিবেণীর 
তীরবর্তী সপুগ্রামে বৈশ্ত সুবর্ণবণিক 
বংশে ১৪৭১ থ্রী;ঃ অব জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার পিতার নাম শ্রীকর 

দত্ত । মাতা? নাম ভদ্রাবতী | 

পুত্রের নাম শ্রানিবাম। পৈত্রিক 

বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, তিনি 

বাঙ্গলার নবাব হোশেন শা হইতে 

বিস্বৃত জমিদারী ক্রয় করেন এবং স্ীর 

নামানুসারে ইহার নাম উদ্ধারণপুর 
রাখেন। কাটোরার সন্নিকটস্থ এই 

উদ্ধারণপুর গ্রাম এখনও তীহাঁর স্বৃতি 

বহন করিয়া বর্তমান রহিয়াছে। সেই 

সময়ে চৈতন্ত মহাপ্রভুর দৃষ্টান্তে তিনি 
৪৮ বৎসর বয়মে সন্্যান অবলঘ্ষন 

করেন এবং নীলাচলে গমন করিয়া, 

মহাপ্রভুর সহিত মিণিত হন ও তাহার 

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহার পুব্ব- 

পুরুষ ভবেশ দণ্ড মহাশর ৯৭৫ শকে 

( ১০৫৩ গ্রীঃ) অযোধ্য। প্রদেশ হইতে 

ভারভীয়-এঁতিহািক 

বাণিজা হেতু বন্গদেশের অন্তর্গত 

ব্রহ্মপুত্র নদের তটস্থ সুবর্ণগ্রামে আসিয়! 

শাঁস করেন। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের 

পূর্বপুরুষ শ্রীরৃষ্চদত্ত একজন দিগ্বিজরী 

পণ্ডিত ছিলেন ও পুরুযোত্তম শর্মা 

নাষে বিখাত ছিলেন। তিনি জয়দেব 

বিরচিত গীত-গোবিন্দকাব্যের পগঙ্গ” 

শাঁমে এক অদ্ভুত টাকা রচনা করিয়! 

[ছলেন | এই বেশ্ত দত্তবংশ বিদ্ধা 

ও ধন প্রশ্বধ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 

উদ্ধারণ দন্ত যেস্থানে বান করিতেন 

সেই স্থানে এখনও একটা প্রকাঁও 

মাধণী লার বৃক্ষ আছে । এই লতা- 

বিশিষ্ট বুক্ষ কোন বুক্ষকে আশ্রগ 
করিয়া নাহ, তবু ইহা শাখ। গ্রশাখ। 

ধিস্তারপূর্ববক একটী বটবৃক্ষের স্টার 
দণ!রমান রহ্বাছে। এ মাধবী 

লতার স্থান বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশ 

পাটের অনুতম পাট। তাহার 

বংশধর বালীগ্রাম নিনাসী স্বগীয় 

জগমোহন দন্ত মহাশয়ের শ্রীবিষু 
মন্দিরে উদ্ধারণ দন্ত ঠাকুরের সেই 

কালের ভাস্কর নিম্শত দারুমূর্তি আছে। 

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ৬ বৎসর নীলাচলে 

৪ ৬ বৎসর বুন্দাবনে বাম করিয়া ৬০ 

বর বমে ১৪৫৩ শকের (১৫৩১ 

খ্রীঃ) অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ঝ ত্রয়োদশী 

তিথিতে পরলোক গমন করেন। 

উদ্ভট ভ্ট-_কাঁশীরের দিগ্রিজমী রাজ। 
জয়াপীড়ের রাজসভার তিনি প্রধান 

শহ 



উন্মপ্ত সিংহ 

পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন লক্গ 

নুবর্ণমুদ্রা ( দীন্নার ) বেতন স্বরূপ 

রাজার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। 

উন্মত্ত সিংহ -_ তিনি উড়িয্বযর কর- 

বংশীয় নরপতি ছিলেন। তৎপুত্র 

গয়াড়, তৎপুত্র লোলভার ।লোনভার), 

তৎপুত্র কুস্ুমভার ও ললিতভার । 

ললিতভারের তনয় প্রথম শাস্তিকর ও 

দ্বিতীয় শোভাকর। ললিতভারের মহিষী 

ত্রিভুবন মহাঁদেবী দাক্ষণ দেশের 

অধিপতি রাজমল্লের কণ্ঠা ছিলেন। 

ললিতভারের মৃত্যুর পর তাহার জোস 

পুত্র শান্তিকর রাজা হইগনাছিলেন। 
তৎপরে ললিতভারের বিধবা মহিষী 

ত্রিতুবন মহাদেবা, সন্গাসিনী পূরায়ী 

দেবা ও সামস্ত নৃুপতিবর্গের অনুরোধে 

ঘিংহাসনের অধিকারিণী হন ' তাহার 

মৃত্যুর পরে ললিতভারের অন্যতম পূত্র 

দ্বিতীয় শোভাকর রাঁজ। হন। তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার মহিষী গোরীদেবী 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কিছুকাল 

রাজ্য শাগন করেন। তৎপরে তাহার 

কণ্ঠ। দণ্ডী মহাদেবী ৯৫৮--৯৬৫ খ্রীঃ 

অব পধ্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে 

এই কর বংশায়দের বিষয় আর কিছু 

জানা যায লা। সম্ভবতঃ ভঙ্জ 

বংশয়েরা ৩তৎপরে তাহার রাজ্য 

আধকার করেন বলিয়া অনুমান 
হয়। 

জীবনী-কোধ ৩৭৪ 

উজ সিংহ 

গয়াড় 

লোনভার 

ললিততার 
ত্রিতুবন মহাদেবী 

কুম্ুমভার 

শোৌভাকর 
- গ্ৌরীদেবী 

(কনা দণ্ড মহাদেব 

(৯৫৮--৯৬৫ খ্রীঃ অব) 

উন্মাদচিত্তাবজদেশের বাজ। সিংহ- 
বানর পুরু বিজয় সিংহ সিংহলদ্ প 

অধিকীর করিয়া, তথাক'র রাজার 

কন্টাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্ত 

তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, স্থীয় 

ভ্রাতার পুত্র পাওুবাঁসকে, তথায় নইয়া 

যান। পাণুবান শাক্যবংশীয় রাঁজ। 

দীর্থাযুর ভগিনী ভন্দকচ্চানাঁকে বিবাহ 

করিয়াছিলেন। পাুবাসের হরিকুণ্ড 

মিংহ নামে এক পুত্র ও উন্মাদচিত্তা 

লামে এক কণ্তা জন্মগ্রহণ করে। 

দীর্ঘামু স্বায় ভগিনীকে দেখিতে গিয়া 
সিংহলেই রহিয়া গেলেন। দীর্ঘাধুর 
পুত্র দীঘগামনি উন্মাদচিত্তীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। 

উপগুপ্ত-_একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু । 
তিনি মৌধ্যবংশীয় সম্রাট অশোকের 

ধর্মগুরু ছিলেন । তিনি মখুরার 

শান্তিকর 
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সগিকট উরুমু্ড। পব্ধতের নটবাটটিক 

অরণ্যে বাস'করিতেন। তিনি অশোকের 

সাহত তীর্থ পধ্যটন কারয়াছিদেন । 

বুদ্ধদেবের মৃতুতর পে কণ্তপ, আনন্দ, 

সনবাণ ক্রমে গুরুপদে অভিষিক্ত হন। 

মহা মনবাদের মৃতার পর, তাহার 

শিষ্য উপগ্তপ্ত চতুর্থ গুরু হইয়।ছিলেন! 

ভাগীরথীর পরপারে বিদেহ নগরের 

নন্ুসার নিশ্বিত বিহারে, তিনি কিছুপিন 

অবস্থান করিয়া.ছলেন | তৎপরে 

তিনি গান্ধার পকুতে ধন্ম প্রচারার্থ গমন 

করেনল। তথার বধু লোক তাহা? 

প্রচারের ফলে পৌদ্ধ ধন গ্রহণ করেন । 

তথা হইতে তিনি মথুরার আগমন 
করির। নট ও ভট্ট নামক বণিকদ্বর 

শিক্ষিত (বিহাঁগে কিছুদিন অবস্থাল 

করেন | এখানেও তাহার উপদেশে 

বহু সহম্র লোক বৌদ্ধধন্ম আশ্রয় 

করেন। নথুরা হইতে তিনি সিন্ধুদেশে 

গমন করেশ | থাকার মহেশ্র ও 

৮ম লামক নরপতিদ্বয়ের নিশ্সিত 

হংসারাম |বহারে কিছুকাণ অবশ্থান 

করেন। ততৎপরে [তিনি কাশ্মীরে গমন 

কেন; সপুদণ বর্ষ বরঃক্রম কাঁপে 

তিনি সন্ন্যাপ গ্রহণ ধরিয়াছিনেন। 

উপতিম্তু (৯)__-ভগবান গো তম বুদ্ধেরই 

একজন আত প্রধান শিষ্য পারিদুত্রের 

নামীস্তর। সাগিপুব্র দেখ। (২) 

উপতিষ্ত নামে বিভিন্ন সময়ে বু বৌদ্ধ 

ভিক্ষু ছিলেন । “অনাগত বংশ+ নামক 

ভারতীয়-এতিহাসিক উপাগি 

পাণি গ্রন্থের রচয়িতার নাম উপতিষ্য। 

আবার কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে 

খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে উপতিষ্ত নামে 

একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু প্বিমুক্তি মার্গ” 

নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 

গ্রঃ ৫ম শতাব্বাতে বুদ্ধখোষ উহাই 

পরিমার্জিত ও পরিবদ্ধিত করিয়। প্রসদ্ধ 

“বিশুদ্ধি মা্গ” গ্রন্থ রচনা করেন। 

উপধান নাথ-__নাথ পন্থীদের ৮৪ জন 

সিদ্ধ পুরুষের অন্ত । আপান নাথ 

দেখ। | 

উপবর্ষ _ এক প্রাচীন দার্শ/নক 
পণ্ডিত। অন্ততঃ তিনি হ্রীঃ পুর্ধ ৮ম 

ঈম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । 

ধাত্তককাগ কাত্যাপ্ননের তিনি গুরু 

ছদেন। তিনি বেদাদি রক্ষার জন্ 

উভয় মীমাংসার বৃত্তি প্রণয়ন করিয়া- 

ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় তাহার 

্রন্থা।দ এখনও পাওয়। যাঁয় নাই | তিনি 

বেদান্ত দর্শনের বাত্তিককার। তিনি 

পণিনিরও গুরু ছিলেন। 

উপালি-তিনি একজন প্রসিদ্ধ বোদ্ধ 

(ক্ষু। তিনি বোছ্ধ ধম্ম গ্রহণ করিয়া, 

বুদ্ধের একজন বিশিষ্ট শি্ু ২ইয়াছিলেন। 
বিনয়পিটকে তাহার অসামান্য জ্ঞান 

জন্মিরাছিল বণি্া, তিনি “বিনয়ধর* এই 

উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । অপ্তপর্ণী 
গুহায় বে বোদ্ধ স্লগীতি হয়, তাহাতে 

তাহারই সাহাঁষ্ে ব্নিয়পিটকের সঙ্ধলন 

সম্পন্ন হয়। তিনি বাঁজগৃহ নিবাসী 



উপেজ্জ কিশোর 

এক সম্পন্ন গৃহস্থের পুত্র ছিলেন। বয়ঃ- 

প্রাপ্ত হইলে, জীবিকার্জনের অন্ত কোন্ 
পথ অবলম্বন করিবেন, এই বিষয়ে 

তাহার মাতাপিত। গভীর চিন্তা করেন। 

ততৎকাঁল প্রচলিত বিভিন্ন উপায়ের 

মধ্যে কোনও একটাও তাহাদের মনঃ- 

পুত হয় নাই | পরিশেষে তাহার! 

বৌদ্ধ সন্গাসী »প্রদায় ভুক্ত হওয়াই 
সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া! বোধ 

করিলেন; কারণ এ সকল সম্যাসী 

সুখে স্বচ্ছনে বাদ করিতেন । তীহা- 
দের আহার বিহারের কোনই কষ্ট 

হইত ন! এবং তাঁহার জন সাধারণের 

সম্মান লাভ করিতেন । মাতাপিতার 

মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, উপালি 

সহচরগণ সহ প্রত্রজ্য গ্রহণপুর্াক 

বৌদ্ধ সঙ্বে প্রবেশ করিলেন। তখন 

তাহারা সকলেই নিংশতি বর্ষের অনধিক 

ছিলেন। কিন্তু সঙ্বে প্রবেশ করিয়। 

তাঁহার! ভিক্ষুদিগের পালনীয় কঠোরতা 

সহ করিতে পারিলেন না এবং বিশেষ- 

রূপ সুখ সুবিধার জন্য পীড়াপীড়ি 

করিতে লাগিলেন ৷ তাহ দেখিয়! 

বুদ্ধদেব এই ব্যবস্থা করেন যে, বিংশতি 

বর্ষের অনধিক ব্যক্তিকে সঙ্ঞে গ্রহণ 

কর! হইবে লা। 

উপেক্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী_ 
বাঙ্গালা শিশু সাঁহত্যের একজন প্রথম 

পর্যয।য়ের লেখক ও সাহিত্যিক | ১২৭০ 

বঙ্গাবে তিনি জন্মগ্রহণ কর্্পন। তিনি 
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ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় 

এক খ্যাতনামা জমিদার বংশোদ্ভূত 
ছিলেন। তাহার পিত। কালীনাথ রায় 

স্কৃত ও পাশা ভাষায় বিলক্ষণ বুৎপন্ন 
ছিলেন। কালীনাথের জোস্ঠ পুত্র সারদা- 
রঞ্জন ও মধ্যম পুত্র ক।মদা রঞ্জন। এই 

কামদারপ্রনই বাল্যকালে স্বীয় খুলতাঁত 

ইরিকিশোর রায় চৌধুরী কর্তৃক দন্তক- 
পুত্রপ্ূপে গৃহিত হইয়া, উপেন্দ্রকিশোর 

নামে পরিচিত হন। তিনি বাল্যকালেই 
মেধাবী ছংত্রত্ূপে পরিচিত ছিলেন । 

সাধারণ পাঠ ভিন্ন চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত- 

বিগ্৷ প্রভৃতি স্ত্রকুমার কলাতেও তাহার 

প্রতিভার পরিচর পাওয়। গিয়াছিল। 

প্রবেশিক। পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি 

পনের টাকার একটি বৃত্তি লাভ করেন। | 

ময়মনসিংহে থাকিবার সময়েই ত্রাঙ্গ- 

ধর্মের প্রভাবের মধ্যে পড়েন এবং উচ্চ 

শিক্ষা লাভ করিবার জন্ত কলিকাতায় 

আমির প্রকাখ ভাবে ব্রংক্ষঘমাজে 

যোগ দেন এবং কিছুকাল পরে স্বনাঁম 

খ্যাত দ্বারকান!থ গাঙ্গুলীর কন্থাকে 

বিবাহ করেন। 

শিশু সাহিত্যে উপেন্্র কিশোরের 

দাঁন বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগা । 

তাহার রচিত ছেলেদের বামারণ, 

ছেলেদের মহাভারত ও মহাভারতের 

গল্পঃ এই শ্রেণীর পুস্তকের পথপ্রদর্শক 

বলিলেও অভ্ুক্তি হয় না । তত্তিনন 
বিবিধ শিশু পাঠ্য পত্রিকায় বু আনন্দ* 
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গ্রদ গল্প৪ তিনি প্রকাশ করেন। 

“সন্দেশ” নামে একখানি অতি উৎকৃষ্ট 

শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 

করেন। উহাও এ শ্রেণীর মাসিকের 

অগ্রদূত বলিলে অতুঃক্তি হয় না। তিনি 
বিজ্ঞানান্ুশীলনে রত থাকিতেন এবং 

বু বৈজ্ঞানিক তথ্য সরল ন্ুবোধ্য 

ভাষায় বালকবালিকাদের উপযে।গী 

করিয়। প্রকাশ করিতেন । থাল্যকীণের 

চিত্রাঙ্কন প্রবৃত্তি পরবর্তী জীবনে বিশেষ 

উন্নতি লাভ করে। 

গুলিতে তিনি নিজেরই অঙ্কিত অতি 

মনোহর চিত্র সংযোগকরিতেন। বিন 

অথবা নানারঙ্গের হাঁকটোন ছবি ছাপার 

বর্তমানে যে উৎকর্ণ সাধিত হইবাঁছে, 
তাহার মূলে উপেন্্বকিশোরের কৃতিত্ 

বর্তমাঁন। এই বিষয়ে তিনি বনু মূল্যবান্ 
গবেষণা করিয়াছিপেন এবং তাহার 

প্রদখিত অনেক রীতি পাশ্চাত্য দেশেও 

গৃহীত হইয়াছে । 
তিনি অতি স্ুগনক ছিলেন এবং 

উৎকৃষ্ট বেহাল! বাঁজাইতে পাঁরিতেন। 

তিনি ধর্মপ্রাণ, বিনরী, স্বাধীনচিত্ত ও 

পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাহা 

জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার রাও পিতার স্ার 

শিশু সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 

ছিলেন। ১৩২২ বঙ্গাবকবে পৌষমাসে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

উপেক্্নাথ দ্াস-বঙ্গান্দ ১২৫৫ 

সালে কলিকাতা নগরীতে ইনি জন্ম- 

ভারভীয়"এভিহানিক 

নিজ রচিত গ্রন্থ- ' 

উপেজ্জনাথ 

গ্রহণ করেন। ইহার পিত। হাইকোর্টের 

খ্যাতনামা উকীল শ্রীনাথ দাস। 

কৈশোরেই উপেন্দ্রনাথ স্বধন্মবিরাগী, 

স্বেচ্ছাচরী ও পিতার অবাধ্য সন্তান 

ছিলেন। 'প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয় ইনি 

গৃহত্যাগী হন এবং বিধবা বিবাহ, 

অনবর্ণ বিবাহ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়! নান! 

স্থানে ঘুরিতে থাকেন। প্রথম। স্ত্রীর 
মৃত্যু হইলে, নিগগে এক উগ্রক্ষত্রিয়া 
জাতীয় নাকে বিবাহ করেন। স্কুল 

প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ প্রস্থৃতি নানা 

কার্ম্যে হস্তক্ষেপ করিয়া খথগ্রস্ত হইয়া 
পড়েন । অবশেষে, থিয়েটারে যোগ 

দিনা “শরৎ-সরোজিনী” ও পনুরেন্র- 

(বনেদিনী৮ শামক ছুইখানি নাটক 

প্রথন করেন । ইহাতে গবর্ণমেণ্টের 
অত্যাচার, আঁবচার প্রভৃতির বিবরণ 

লিখিত থাকার, একমাস কারাদণ্ডের 

আদেশ হইলে হাইকোর্টে আগীল করিয়। 

মুক্তি লাভ করেন। পরে ব্যারিষ্টার 

হইবার জন্ত বিলাত যাঁরা করেন। ১২ 

বৎমর সেখানে কেবল বক্ত্তা প্রদান 

ও অবান্তর কাঁজে সময়ক্ষেপ করেন। 

দেশে ফিরি! আসিয়। স্বয়ং থিয়েটার 

খুণিয়া “দাদা ও আখি” নাটক 

রচনা করেশ। তাঁহার নাটকগুলি বঙ্গ- 

ভাষার উৎকৃষ্ট সানগ্রী। থিয়েটারে 

তাহার অনেক অ্থনাশ হওয়ায় তিনি 

যথেষ্ট খণগ্রন্ত হইয়া পড়েন। তাহার 

অদম্য উৎসাহ ও প্রখর. ধীশক্তি সুপথে 



উপেন্দ্রনাথ 

চালিত ন! হওয়ায়, ত।হাঁর জীবন সুফল- 

প্রস্থ হয় নাই। ইংরাজী ভাষায় তাহার 

বিলক্ষণ পারদশিত| ছিণ। 

বঙ্গাবের শ্রাবণ মাসে ৪৭ বৎসর বয়সে 

তাহার মৃত্যু হয়। 

উপেক্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -_ বঙ্গ 

ভঙ্গ আন্দোণনের সমরে প্রসিদ্ধ বোমার 

মামলার রাজনৈতিক বন্দীরপে ইনি 

পরিচিত। বি, এ, পরাস্ত পাঁড়ম়া প্রথমে 

শিক্ষকতা করেন। সেই মময় পুব্বোক্ত 

মামলার জড়ি৩ হন। মুক্তি লাভের গর 

(তনি “আত্মশক্তি” নামে একখানি 

সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন ও প্রকাশ 

করেন। ১৩২৮-২৯ সালে “জাতের 

বিড়ম্বন।৮, ণবউমান সমস্ত |” “ধন্মু 

কন্ম” প্রভৃতি অনেকগুপি গ্রন্থ প্রকাখ 

করেন। ইনি চন্দননগরের অধিবাদা 

ছিণেন। 

উপেন্দ্রনাথ সাউ, রায় বাহাদুর _ 

থে সকণ নহাজ্া বাঙ্গাণ। দেখে জন্ম 

গ্রহণ কারগা, তাহ।দের কর্ম শক্তি ও 

বিশাণ হদয়ের পাঁরচয় দিনা এদেশে 

অমর কীর্তি রাখিরা গিগ়াছেন, রার 

বাহাদুর উপেন্ত্র নাথ দাউ তাহাদের 

অন্ততম | তাহাদের মত গোকের 

সম্বন্ধেই বল! বায়_-“কুণং পবিএং জননা 

কৃতাঁথ্য1 ৮ যে সমন্বে বাঙ্গাণার লবাব 

আলী বন্দী খা নহারা্রীদের পুট পাঁটে 

অস্থির হইয়া) তাহাদের সহিত সন্ধি সুত্রে 

আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন, ঘেই দুধুগের 

১৩০৭ 
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সমরে উপেন্ত্র নাথের পুর্ব পুরুষ মাধব 

রাম ও যাঁদব রাম নামক দুই সহোদর 

স্বীয় জন্ম স্থান নদাঁয়৷ জিলার অন্তগত 
ফতেপুর পরিত্যাগপুর্বক বহু কণ্ঠ ভোগ 
করিয়া ২১পরগণার অন্তর্গত ধান্ত 

ঝুড়িরা গ্রামে আশ্রর পাভ করিলেন। 

এই স্থানে আসদিবার পুরে ভ্রাতৃদয়ের 

অগ্ততম ব্যাত্র কতৃক নিহত হ্ইর়া- 

ছিলেন। তাহাদেরই বংখধর পতি তচন্ত্র 

ভাগযান্বেষণে কণিকাত!4 আপিয়। আত 

কণ্ঠে কিছু মূলধন মংগ্রই পুর্ধাক চিনি, 

তিমি ও পাটের কারখার আন্ত 

করিলেন, সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ১২৫, 

মাশের পুর্বে । এহদিনে সোভাগা 

লঙ্মীণ খোভ দৃষ্ট তাহা? উপর পতিত 
হইল। অদম্য উতমাঠ, অনন্ত মাধা 4৭ 

কর্মণক্তি, অনাখিল সাধুশার গুণে 

স্বীয় ব্যধনায়ে তিনি ধিখেষ উন্নতি লাভ 

ক্পিতে ণাগলেন। এই সমরে ধাগ্ 

কুড়িয়া খিবামা তাহারই স্বজা ঠীয়, অগ্থ- 

তম ব্যবসায়ী গোবিন্দচন্ত্র গাইন মহাখনু 

তাহার সহিত গিলিত হইলেন। এই 

উভয়ের সংযোগকে মণিকাঞ্চন বোগ 

বণ। যান । ক্রমে তাহাদের ব্যবসায়ে 

(িশেব উন্নতি হইতে লাগিল। পতিতচন্্র 

আড়বেণিগার জমিদারদের নিকট 

হইতে ধান্ট কুড়িরা ক্র করিলেন। 

তাহারই সুযোগ্য স্বশাম খ্যাত পুত্র 

উপেন্ত্র নাথ ১৮৫৯ থ্রী; অবের ১১ই 

জাগুয়ারী জন্ম গ্রন্থ করেন। উপেন্তর 
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নাথ প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় বিষ্ারস্ত 

করেন । তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া 

ফ্রিচার্চ ইনিষ্টিটিউমনে ভর্তি হন। এই 
কলিকাতর বাণিজ্য ব্যবসায় দৃষ্টে 

তাহার মনে উচ্চ ৪ উন্নততর ব্যবসায় 

লিপু হইবার আকাজ্জ! জাগরিত হয় । 

এদিকে জাহাজ ও বেল প্রড়তি দৃষ্টে 

তাছার মনে অন্থর্ধপ ভাবের উদর 

5ইল। তিনি বুঝিতে পারিণেন বিছ্য!জ্জন 

বাতীত এসকল উন্নতি সম্ভবপর নহে 

তিনি পিতাকে গ্রামে একটী মধা 

ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিতে উতৎনাহিত 

করিলেন। ১৯৯১ সাণের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ 

ধান কুড়িয়া মধাবঙ্গ খিষ্ভাঁণয়ের গৃহ- 

প্রবেশ হইল । পরবর্তী মময়ে ইহা 

উচ্চ ইংরেজি বিগ্ালয়ে পরিণত হই- 

যাছে। কিন্তু উপেন্ত্র শাথের পিতা 

পতিতচন্ত্র ১২৮৫ দাঁলে গতাবু হইলেন। 

এই সময়ে উপেন্তর নাথ ১৯শ বংসএ 

বয়মে স্কুল ছাঁড়িতে বাধ্য হইলেন । 

»ল্পতি পর্যবেশণের জন তাহাকে স্ব 

গ্রামে বাঁদ করিতে হইল। .উপেন্্র 
নাখের ভগিনীপতি শ্তামাচত্ণ বল্লভ 

মহাশয় কলিকাতা বাবসায়ে নিধুক্ত 
হইলেন। এই সমর হইতে গ্তামাচরণ 

বাবু ও উপেন্ত্র বাবু পরম্পর পরস্পরের 

নান! সৎ কাঁধ্যেও লহযোগী হইলেন। 

গ্ামাচরণের চেষ্টায় কলিকাতার 

বাবপায়ের উন্নতি হইতে লাগিল । উপেন্র 

নাথের চেষ্টায় জমিদাির বিশেষ উন্নতি 

ভারতীয়-এঁতিহানিক উপেজ্জনাথ 

হইল | প্রজাদের সর্ধাঙ্গীন উন্নতির 
চেষ্টার তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। 

জমিদারী ও ব্যবসায় উভয়দিকহইতে 
যেমন অর্থাগম হইতে লাগিল, তেমনই 
তাহাদের সদায়ও বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 

দেশের উন্নতির জন্য ষে অদম্য আকাঙ্ক্ষা 

তাহার অন্তরে নিহিত ছিল, এতদিনে 

তাহাকে ফলবতী করিবার সুযোগ 

পাইলেন । তিনি তাহার পিতাকর্তৃক 

স্থাপিত মধ্য ইংরীজী বিদ্তালয়কে 

কেবল উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয়ে পরিণত 

করিয়। ক্ষান্ত হইলেন না । সংস্কত 

শিক্ষা প্রচারের জন্য একটা চতুষ্পাী 

স্থাপন করিলেন এবং বাহাঁতে ছাত্রের! 

বিন। বায়ে আহার ও বাসস্থান পাইয়! 

বিনা বেতনে পড়িতে পারে, তাহার 

ব্যবস্থা কণিলেন। দরিদ্র জনসাধারণ 

থাহাতে রোগে ওষধ পাইতে পারে 
এবং সুচিকিৎসা পাইতে পাকে, তাহার 

জগ্ একটা দাতবা চিকিৎসালয় স্থাপন 

করিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ 
হিন্দু ছিলেন, সেইজন্ত স্বগ্রামে শ্রীন্ 

রাধাকান্ত জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, 

বনু বারে একটা মন্দির নিম্মীণ করাইয়! 

দেন। ন্বধন্মে আস্থাবান হিন্দু হইলেও 

পরধম্ম মতের প্রতি তিনি কখনও বিরূপ 

ছিণেন না এবং সেইজন্য মুসলমান 

গ্রজাদিগের মমজিদের জন্য ভূমি দান 

করেন। তাহার অমায়িক বাবহারে 

নকলেই মুগ্ধ ছিল। দেশের অভাব, 



উপেজ্জনাথ 

অনটন, বিপদাপদাদিতে তিনি মুক্ত 

হস্তে সাহাযা করিতেন। 

আকম্মিক বিপদাদিতে সাহায্োর 

জন্য তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ন্যগ্র 

হইতেন। ১৩০৪ সালে ছুর্ভিক্ষের সময়ে 

তিনি ছুর্ভিক্ষ প্রগীড়িত লোকগণের 

সাহায্যের জন্ট স্বীয় শ্তামাচরণ বল্পভ 

এবং মহেন্দ্র নাথ গাইন মহোদয়দিগের 

সহযোগে একটা অন্তর প্রতিষ্ঠা করেন 

এবং বৎসরাধিককাল প্রত্যহ প্রার 

তিন সহস্র নরনারীকে আহাম্য প্রদান 

করেন। উপেন্ত্রনাথ স্বরং সব পিষয়ে 

তত্বাবধান করিতেন। ইহার সহিত 

তিনি পীড়িতকে ওষধ পথ্যাদি দান এবং 

বন্তরহীনকে বন্প দান করিতেন! এই 

অন্ছছত্রে যাহাতে হিন্দু মুপলমান 

স্বধন্মীনুযায়ী সুরুচি সঙ্গত ভাঁপে 

আহীর্য্যাদি পাইতে পারে, তাহার 

বাবস্থা ছিল। কেবল কি ইহা করিয় 

ক্্ান্ত হইলেন? না তাঁহা নহে । থে 

সমস্ত আনন্নপ্রসবা অথবা নব প্রস্থতা 

নারী অন্নালাভার্থ আগমন করিয়াছিল, 
তাহাদের শুশ্রযা ও পথ্যেরও তিনি 

ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। এই পুণা কীন্ঠি 

বাস্তবিক তাহাদিগকে চিরম্মরণীয় করিয়া 

রাখিবে। তাহার অনন্ঠ সাধারণ জন- 

সেবার পুরস্কার ম্বরূপ গবর্ণমেণ্ট 

তাহাঝেে রায় বাহাদুর উপাধিতে 

ভূষিত করেন এবং দাঁটিফিকেট অফ. 
অনার (07৮11107001 1)077001) দন 

জীবনী কোব ৩৮০৩ 

করেন। সাধারণের হিতকর বহু 

প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সংযোগ 

ছিল। বেঙ্গল হাশন্তাণ ব্যাঙ্কের 

প্রতিষ্ঠাতুগণের মধো ইনি অগ্রণী 

ছিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের পরিচাণন 

কার্ধ্য যখন তাহার পুনঃ পুনঃমতকীকরণ 
সত্বেও অনাচার কণুধিত হইতে লা(গণ, 

তখন তিনি প্রতিবাদে ইহার সংএব 

তাঁগ করেন। তিশি বহুমূঞ রোগে 

আব্রান্তত হইব ১৯১৫ গ্রীষ্টান্ধে ২৬শে 

ফেব্রুয়ারী তারিখে ৫৬ বত্মর বসে 

ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পুনে 
তিনি তাহার জনহিশকর প্রতিষ্ঠান 

ধমূহের স্থায়িত্বের জন্ক প্যবস্থ। কসেন। 
উপেন্ত্রনাথের বংখধরগণপ পিতা 

আদর্শের অন্ুগমন করিয়া বিশিধ 

সৎক্যে আত্ম দিয়োগ করিয়াছেন । 

বসিরহট সাধারণের মভাঁসমিতির জন্ু 

কোন সম্মিলন স্থান ছিল না। তাহার 

বংশধরগণ ও ভাগিনেম় রায় দেন্দররেনাথ 

বল্লভ াহাদুর বনু বায়ে একটা টাঁউন 

হল নির্মীণ করাইয়! দিয়া, উপেন্ত্রনাথের 

পুণ্য নামে উৎসর্গ করেন। তাহার 

ংশ তালিক নিয়ে দেওয়া গেল ।-- 

বংশাবলী- 
বিশ্বনাথ তৎপুত্র মাধবরাম ও 

যাদবরাম! মাধবরামের পুত্র নবকুমার, 

তৎপুত্র আত্মারাঁমঃ তৎপুত্র রামজয় ও 

প্রীতরাম। রামজয়ের তনয় গোবিন্দ, 

গোবিন্দের তনগ্ন পতিত চন্দ্র, পতিত 
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চন্দ্রের তণয় উপেন্দ্ নাথ। উপেন্তর 

নাথের পুত্র--(১) শ্রীধীরেন্দ্র, (২) ৬ 

নৃপেন্দ্র, (৩) শ্রীপুলিন বিহারী, (৪)শ্ী 
হেমচন্জু, (৫) শ্ীশরচ্চন্দ্র, (১) জীবসন্তচন্দ্, 

(৬) আ্রীপ্রবোধ চন্দ্র, (৮) ৬নিতাই চন্দ্র, 

(৯) শ্রীপার্বতীচন্দ্র, (১০)ভ্রীপান্নালাল। 

শরীধীরেন্ত্র চন্দ্রের পুত শ্রীকুষ্ণপৰ, শ্রী। 

কাণাই, শ্রীগিরিধারী । ৬নুপেন্দ্র চন্দ্রের 

পুত্র শ্রাীকান্তিক । শ্রীপুলিনবিহ'বীর পুত্র 
শীগ্রভাত কুন্ুম, শ্রীমরুণ কুলসুম । 

শীহমচন্দ্রের কন্াা-শ্ীতী নমিতা । 

শ্রীশরচ্ন্ধ্রের পুর্ব প্রসাদ । শী 

বসন্তের পুর শ্ীদোহল 0, শ্রবণ, 
শ্ীতপন | শ্রীপ্রবোধের পুতর-জ্মিহির 
কমার, শ্রাশিশির কুমার । শ্রাপাব্বতীর 

দুই কন্তা। শুপান্নীলালের তনন-- 

্রীরাতান্ত্র কুমার, শ্রীরতীন্দ্রকুমার | 

উপেক্দ্রনাথ সেন- ইনি জয়পুর শিল্প- 
বিছ্ভালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তদানীন্তন 

সম্রাট পঞ্চম জঙ্্ব মুবরাজরূপে মিউনি 

গিপ্যালিটা হইতে যে অভনন্দনপত্র 

প্রাপ্ত হন, তাহার রৌপ্যাধারটা উপেন্ত্র 

বাবুর তত্বাবধানে উক্ত দিদ্যালরে 

নিশ্মিত হইয়(ছিল। বৌপ্যাধারটা জাতীয় 

কলাকৌশলের একটা অত্যুত্কষ্ট নিদর্শন 

ছিল। উপেন্দ্রনাথের পিতা হরিমোহন 

সেন জয়পুররানদের অমাত্য ছিলেন। 

উবট -_ইনি একজন বেদের প্রাচীন 
ভাষ্যকার । তিনি যজুর্বোদের যে ভাব 

বচন করেন, তাহার নাম “মন্ত্রভায্ু | 

ভারতীয়-এঁতিহাজিক উমাকাস্ত 

ভাষ্যের শেষে আত্মপরিচয় চ্ছলে 

লখিয়াছেন-_-“ভোঁজের রাজত্বকালে 

অপন্তী নগরে অবস্থানপূর্বক আমি 
এইভীঁষ্য রচন! করিলাম” খ্রীঃ দশম 

শতাব্দীর শেষভাঁগে কাশ্মীরের অন্তর্গত 

আন্দেপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

তাহার পিতার নাম বজুট | মন্মট ও 

কৈরট তাহার পুত্র । দ!শনিক কবি 

শ্রীহূ্য উবটের দৌহিত্র ছিলেন। 
উন্তয় ভারতী -_- প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক 

মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী । শঙ্করাচার্ষোর সহিত 

মগডুন মিশরের বিচ'রকালে তিনি 

মধান্থা ভইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 

পরাদিতা হইয়! শঙ্করের শিষ্যা হন। 

উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় -_ তিনি 
১-৪৭ শ্বীঃ অব “কাব্য রত্বীকর” নামে 

একখাঁনি পত্রিকা বাহির করেন। 

কেবল বঙ্গ করাই ইহার উদ্দেগ্ত | 

ইহা কিছুদিন সপ্তাহে দুইবার করিয়া 

বাহর হইয়াছিল। 

উমাকান্ত ভট্রাচার্ধ্য_-তিনি ১৮৪৬ 

গ্রী: অবে “জ্ঞান দর্পণ” নামে একখানি 

পত্রিক! বাহির করেন। ১৮৪৮ গ্রীঃ অবে 

তিনি বারাণপী হইতে “চন্দ্রো দয় নামে 

আর একখানি পত্রিক! বাহির করেন। 

ইহা ছুই বৎসর চলিয়াছিল। তিনি 

তথ। হইতে খা; আবে 

“ভৈয়বদও+ নামে একথানি পত্রিকা 

বাহির করেন। “রসমুদ্গরের' সঙ্গে 

ইহার তুথুল যুদ্ধ চলিত 1. 

৯৮৪৭৯ 



উমাচরণ 

উমাচরণ গুরুঠাকুর __ চট্টগ্রাম 
জেলার অন্তর্গত কোয়েপাড়া তাঁহার 

বাসস্থান। ইনি অনেশ্বরীর পাঞ্চানী 

নামক একখান৷ ক্ষুত্র পুস্তিকা লিখিয়া- 

ছেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রাম্য মছিল। 

সনাজ্ধে অন্দেশ্বরী ব্রত নামে এক ব্রত 

বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। গুরু- 

ঠাকুরের পাঞ্চালিতে “অনেেশ্বয়ী ব্রতে”র 

নিয়মাদি অবগত হওয়া যায়| 

উমাচরণ ভদ্র তিনি “হিন্দুবন্ধুঃ নাম 

দিয়। ১৮৪৭ শ্রীঃঅর্বে একখান। পত্রিক। 

বা।হর করেন । খুষ্টধশ্মের বিরুদ্ধে ইহার 

গ্রবন্ধাদি লিখিত হইত এবং ইহাই 

ইহার মুখ্য উদ্দেগ্ত ছিল । 
উমাচরণ মুখোপাধ্যায় _ উত্তর- 

পাশ্চম প্রবাঁনা এন্ধপ্রতিষ্ঠ নাজাণীদের 

অগ্ততম। ১৮৪৯ খ্রীঃ অন্দে কাশীতে 

ইহার জন্ম হর। তথাকাঁর কুইন্স 
কনেজে অধ্যরন সমাপন করিদ্ধা কম 

ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। নেধাবী ছাত্র 

বলির তাহার বিশেষ খাত |ছল। 

বিবিধ পরাক্ষায় বৃত্তি লাভ করির। ক্রমে 

এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং 

কুইন্ন কলে ও আগ্রা কলেজে কিছু- 

কাল অধ্য/পনা করেন। তদনগ্তর 

১৮৭৭ খ্রীঃ অন্দে ঢোলপুরের নাবালক 

রাণ। নিহাল পিংহের শিক্ষক হইর। 

ঢোলপুর গমন কেন। পরে এরাজ্যের 

নানা বিভাগে বিশেষ প্রশংঘার সহিত 

কাজ করিয়। প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 

জীবনী-কোষ ৩৮২ 

কিন্তু কুচক্রীদের চক্রান্তে, যোগ্য হইয়াও 
কোনও উচ্চপদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত 

হইতে পারেন নাই । ১৮৯৮ খ্রীঃ অন্ধে 

রাণার ইংরেজ প্রাইভেট সেক্রেটারীর 

মৃত্যু হইলে, উমচররণ এ পদ প্রাপ্ত হন। 

কিছুকাল পরে রাণ! প্রকাণ্ত দরবারে 

তাহাকে সম্মানজনক “সর্দার উপাধি 

প্রদান করেন। রাজবংশীয় লোক এবং 

অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা মীত্র এ উপাধি 

প্রাপ্ত হইর] থাকেন। ১৯০০ খ্রীঃ অবে 

মাত্র ২ নঙনর বরদে তাহার মৃত্যু হয়। 

ইংধেজি এবং ভারতীয় কয়েকটি ভাষ। 

ব্যতীত করাসা ও জাম্মাণ ভাখায়ও 

উমাচরণের বিশেষ বুৎ্পন্তি ছিল এবং 
গণিতশান্, দর্শন, জ্যোতিষ, ইতিহাপ, 

আইন প্রভৃতি |বযরেও তিন বিদক্ণ 

পাগদশী ছিগেন। তিনি কোমল প্রকৃতি 

ও নাধুস্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন। 
ঢোলপুরে এখন৪ তাহার নাম বিশেষ 

সম্মানের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। 

উমানন্দধন ঠাকুর _ইনি কলিকাতা 
পাথুরিয়। ঘাটার একজন ধনাঢ্য ব্যক্চি 

ছিলেন। হংরাজা ভাষায় ইপি পণ্ডিত 

ছিলেন। পাষণ্ড পীড়ন প্রভৃতি কয়েক 

খানি গ্রন্থ রচন। কির এবং নিজ 

বাটাতে ইংরাজী ভাষার আলোচলার 

জন্ত পগ্ডিতমগ্ুলীকে আহ্বান করিয়া 

সাহিত্যান্ুরাগের পরিচর। দিয়াছেন । 

তাহার বাড়ীতে 'জ্ঞানমন্দাপন” মতা 

প্রতিষ্ঠিত হইয়্াছিল। শতাধিক বন 
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পূর্বে তাঁহার এই বিদ্যোঁৎসাঁহিত! 
তদানীস্তন সমাজের নাস্তিকতার বিরুদ্ধে 

দগ্ডায়মীন হইয়া, সমাজের প্রভূত উপ- 
কাঁর সাধন করিয়াছিল । 

উমানাথ ওগু-_ ব্রঙ্গানন্দ কেশব চক্র 
সেন মহাশয়ের প্রথম সহচর ও প্রচারক 

দলের অন্তম । কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক 

সব্ধপ্রথম প্রকাশিত “সুলভ সমাচার, 

নামক সুলভ সংবাদ পঞিকার তিনি 

প্রথম সম্পাদক ছিলেন। প্রায় আণা 

বৎপর বয়সে ১৯১৮ খ্রীঃ অন্দে তাহার 
মুত্যু হয়। 

উমাপতি_-একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত 
ঠিনি শ্রীপতিশট কৃত ঘজ্যাতিষ রহ 

মালা”র এক টাক রচন। করিরাছেন। 

উমাঁপতি ধর- বঙ্গ সআাট লক্ষণসেনের 
সভাঁয় গো বন্ধন, শরণ, জরদেব, উমা- 

পতি ধর ও কবিরাজ ধোয়ী নামে 

যে পাঁচ জন সভাঁসদ ছিলেন, তিনি 

তাহাদের অন্ততম । তিনি একজন 

উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তাহার রচিত 

শ্লোক পদাবলী ও বৈষ্ণবতোঁধি ীতে 

পাঁওয়। যাঁয়। ভিনি ন্তুপর্ণগ্রাম 

নিবাসী বৈশ্ত কুলোস্তব কাঞ্রিলাল দত্ত 
মহাশয়ের পুত্র । মহারাজ লক্মণসেনের 

সময়ে যে সকল তাম ফলক খোদিত 

হইয়াছিল, তাহার অনেক গুলিতে 
উমাপতি ধরের নাম দৃষ্ট হইয়! থাকে । 
উমাস্বাতি- একজন জৈনাচাধ্য | 
তিনি যাঁচকমুখ্য “তত্বার্থাধিগম-হৃত্রঃ 

ভারতীয়-এঁতিহাজিক উত্জিটাদ 

নামক জৈন দর্শনের একখানি অমূল্য 
গ্রন্থ রচন। করেন । তাহার প্রায় পাঁচ 

এত বংসর পরে সমন্তভদ্র হ্রীঃ সপ্তম 

শতাব্ধীর প্রথম ভাগে এই গ্রন্থের এক 

উত্ক্বষ্ট টাকা রচনা করেন। খ্রীঃ পুর্ব 

১৫০ সালে উমান্থাতি জা।মিতি শাস্ত্র 

ক্ষেত্র” সংজ্ঞা দিয়াছেন । জৈনাচার্ধ্য 

উমান্বাতির পিতার নাম স্বাতি ও 

মাতার নান উমা ছিল। তাহার জন্ম- 

স্থানের নাম ন্গ্রোধিক।। পাটলীপুনত্র 

নগরে তিনি স্বীয় প্রনিদ্ধ গ্রন্থ “তত্বীর্থা- 

[ধগমনূত্র রচনা করেন। জিনগ্রভ 

রা তাভার “তীর্থকল্ল? গ্রন্থে উল্লেখ 

কির!ছেন, যে উমাম্বাত পাঁচ শতাধিক 

সংস্গত প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিনাছেল। 

দগন্থর জৈন সম্প্রদান্দের মতে তাহার 

নাম উদ্ধান্বামী। তিনি অপর জৈনা- 

চাষ্য কুন্দকুন্দের শিষ ছিলেন । 

উমিটাদ-_ ইনি একজন শিখ বণিক। 
ইহার প্রকৃত নাম আমিন চাদ। 

বাঙ্গালার ইতিহাসে ইনি উমিটাদ নামে 

প্রদিদ্ধ। সপ্তদশ শতাববীর শেষভাগে 

নবাথ আনলিবদ্দি খাঁর সময়ে অপর 

একজন শিখ খণিকের সহিত তিনি 

বঙলদেশে আগমন করেন এবং বৈষুব- 

দাস ও মাঁণিকচাদ শেঠের বাণিজ্য 

বিষয়ক কর্মে নিষুক্ত হইয়া জচিরকাঁল 

মধো বঙ্গ, বিহার ও উড়িয্ঞার মধ্যে 

প্রধান বণিকরূপে প্রচুর ধনসম্পত্তি ও 
নবাব মরকাঁরে প্রতিপত্তি লাঁভ করেন। 



উমেদ সিংহ 

বাণিজ্যস্তত্রে ইংরাজদিগের সহি 

তাহার সন্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। 

অনেক: সময় নবাব ও ইংরাজদের 

গোলযোগে তিনি মধ্যস্থতা করিতেন । 

নবাব সৈন্বের কলিকাত আক্রমণ সময়ে 

লুষ্ঠনে আশানুরূপ ধনরত্ব ন| পাইয়া, 
উমির্টাদের বাঁড়ী লুগ্ঠন করে এবং 
চাঁরিলক্ষ টাকার জহরতাঁ,দ অপহরণ 

করিয়। লয় । মীরজাফর প্রভৃতি বখন 

দিরাজকে সিংহাসন চাত করিবার 

ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরাঁজদের সাহায্য 

প্রার্থনা! করেন, উমিাদ তখন ষড়যন্ত্র 

প্রকাঁশ করিসার ভয় দেখাইন।, ত্রিশলক্ষ 

টাক! দাণী করেন । 'প্রথমে ক্লাইভ টাকা 

ধিতে স্বীকৃত হইয়া পরে না দেওয়াতে 

অত্যন্ত হতাশ হইরা, ক্ষিগ্রপ্রার 

হন এবং ১৭৫৮ শ্রীঃ অবে ৫ই ডিসেম্বর 

পরলোক গমন করেন । 

উমেদ সিংহ--তিনি রাঁজপুতানার 
অন্তর্গত বুন্দির রাজা বুধদিংহের পুত্র। 

বুধসিংহ প্রথমে অন্বররাজ জয়গিংহের 

ভগিনীকে বিবাহ করেন | তাহার 

সন্তান না! হওয়ায়, তিনি নৈশুরঅধিপতি 

কালমেঘের কন্তাকে বিবাহ করেন । 

এই বানীই উমেদসিংহ ও দরীপসিংহ 

নামে ছুই পুত্র প্রসব করেন। কোন 

কারণে স্বীয় শ্তালক অশ্বরপতি জয়- 

সিংহের সহিত বুধসি-হের শক্রতা জন্মে। 

বুধ সিংহ পরাজিত হই বৈগু নগরে 
প্রাণত্যাগ করিলেন বালকদ্ম্ন মীতুল।- 
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লয়েও নিরাপদ হইতে পারিলেন না। 
এস্থান হইতে তাড়িত হইয়! উমেদসিংহ 

পুচাইল নামক বিজন গিরিকাননে 

আশ্রয় লইলেন | ১৭৪৪ খ্রীঃ অক 
অন্বরপতি জয়মিংহ কাঁলগ্রাসে পতিত 

হন। এই সময়ে উম্দেসিংহের বয়স 
মাত্র তের বখসর। তিনি কোটার 

আঁধপতি ছুর্জন শাঁলের সাঁহাব্য 'প্রার্থন! 

করিলেন। হুর্জনশাল সাহীঘ্য করিতে 

প্রস্তত হইলেন | অন্বররাজ জয়- 
সিংহের মৃত্যুর পরেই উমেদপিংহ স্বীয় 
সৈন্ত সামন্ত একত্রিত করিয়। পত্তন ও 

গৈনোলি অধিকার করিলেন। তা২"র 

বিজগ্নবার্ত! চারিদিকে ব্যাপ্ত হওয়া 

মাত্র, দলে দলে ভাঁরবংীয় বীরের! 

তাহার পতীক। মূলে সম্সিণিত হইল। 
অন্বররাজ জয়সিংহের পুত্র ঈশ্বরী সিংহ 

তাহীকে দমন করিতে যাইগ্জ। প্রথমে 

পরাজিত হন। দ্বিতীয় বারে উমেদ- 

গিংহ পরাজিত হন । তখন উমেদসিংহ 

মলহররাও হোলকারের সাহায্যে 

বুন্দি অধিকার করেন। এখন পিতৃ- 

রাজা প্রাপ্ত হইগা উমেদদিংহ তাহার 

আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধনে মনোযোগী 

হইলেন। ১৭৪৯ খ্রীঃ অবে দ্বাদশ বৎসর 

অজ্ঞাত বামের পর, উমেদসিংহ আবার 

পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছু- 
কাল সুথে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবার 

পরেই, আবার অন্বররাজ মধুসিংহের 
সহিত বিবাদ আরম্ভ হইল। উমেদ- 
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সিংহ স্বীর়্ ভগিনীর সহিত অন্বররাঁজ 

মধুসিংহের বিবাহের প্রস্তাব করিয়!। 

স্বীয় সর্দীর ইন্দ্রগড়পতি দেবসিংহের 
দ্বার। নারিকেল ফল, মধুসিংহের নিকট 

প্রেরণ করেন | দেবসিংহ প্রকাশ্ঠ 

রাজসভায়্ উমেদদিংহের ভগিনীর ' 
চরিত্রে কলম্কারোপ করেন। সুতরাং 

নারিকেল ফল প্রত্যাখ্যাত হয়। ইহার 

ফলে দেবমিংহ সবংশে উমেদমিংহের 

হস্তে নিহত হন। এই ঘটনার পনর 

বতমর পরে, তিনি পুত্র অজিতসিংহের ' 

হস্তে ব্াজ্যভাঁর সমর্পণপূর্বক মুনিত্রত 

অবলম্বন করিয়া, ভারতের নানাতীর্থে 

ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন, (১৭৭১ 

শ্বীঃ)। এই সময়ে এই রাজযোগ্নীকে 

সকলে শ্রাজী বলিয়। সন্বেধন করিত । 

ভিনি পুর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে 
দক্ষিণ ভারতের সকল তীর্থস্থানে ভ্রমণ 

করিয়। বেড়াইতে লাগিলেন । ইতি- 

মধ্যে একটা, বিভৎসকাও সংঘটিত 

হুইল। অশ্বররাজ অরিপিংহকে এক 

উত্সব আ্েত্রে বুন্দি রাজ অজিতসিংহ 

অন্ঠায়রূপে হত্যা করেন। ইহ শুনিয়। 

শজী (রাজযোগী উমেদপিংহ ) স্বীয় 

পুত্র অঞ্জিতপিংহকে অতিশয় তিরস্কার 

করেন। এই ঘটনার ছুই বৎসর মধ্যেই 

অজিতমিংহ মনস্তাঁপে পরলোক গমন 

করেন। তাহার শিশু পুত্র বিষণসিংহ 

রাজ হইলেন। একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী 

নিয়োগ করিয়া আবার তিনি তীর্থ পর্য্য- 
৪৯--৮৫৩ 

ভারভীয়-এঁভিহথাদিক উমেদ সিংহ 

টনে বহির্গত হইলেন |. মধ্যে মধ্যে 
৷ পৌত্রকে উপদেশ ও পরামর্শ দিতে ্বীয় 

রাজো পদাপণ করিতেন | এহেন 

উপকারী পিত্ামহের প্রতি কুলোকের 

পরামর্শে রাঁজ্যগ্রহণে অভিলাঁষী বলিয়া 
অপবাদ দিতে বিষণপসিংহ ইতস্ততঃ 

করেন নাই । পরে স্থীয় ভ্রম বুঝিতে 

পারিয়। সাশ্রনয়নে তাহার নিকট ক্ষম। 

ভিক্ষা করেন | শ্রীজী রাজস্থান 

এত সমাদর প্রাপ্ত হইতেন যে, কাহারও 

রাজ্যে অথবা ভবনে তিনি উপস্থিত 

হইলে, তাহারা আপনাকে অভতি- 

সৌভাগ্যশালী বলিয়। মনে করিতেন। 
পরিশেষে তিনি কেদারনাথ আশ্রমে 

আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছিলেন। কিন্ত 

পৌন্রের অতিশয় অনুরোধে শেষ নিশ্বাম 

পরিত্যাগ করিবার জন্য স্বীক্ম নগব্রে 

আগমন করেন। যেদিন তিনি স্বীয় 

ভবনে আগমন করিলেন, সেইদিন 

রাত্রিতেই তিনি পরলোক গমন 

করিলেন । (১৮০৪ খ্রীঃ) 

উমেদ লিংহ-__ইনি চশ্বারাজ উগ্র- 
গিংহের পুত্র । অমাতোর। উগ্রসিংহকে 

হত্যা করিয়া উগ্রসিংহের পিতৃব্যপুত্র 
দলেন সিংহকে রাজ1 করিলে, উমেদ" 

সিংহ স্বীয় পিতৃরাঁজ্য লাভ করিবার 

জন দলেনমিংহকে আহ্বান করেন। 

কিন্তু দলেনসিংহ নিরাপত্যে উমেদ- 

পিংহকে রাজ্য অপণ করেন।। উমেদ- 

নিংহ ১৭৪৮--১৭৬৪ খ্রীঃ অব পর্ধযযস্ 



উমেশচজ্জ 

রাজত্ব করেন । তাহার পুত্র রাজ! 

রাজসিংহের নাম চম্বার ইতিহাসে 

বিখ্যাত। 

উমেশচজ্জর গুগু, বিদ্তারত্ব--তাহার 

জনুস্থান খুলনা জিলার সেনহাটী গ্রামে 

ছিল। তিনি প্রথম জীবনে মরমনসিংহ 

মহরের হাঙিঞ্র স্কুলে ২০২ টাকা 

বেতনের পণ্ডিত ছিলেন। তৎপরে 

মোক্তারী পাশ করিয়া! উক্ত সহরেই 

মোক্তারী করিতে আরম্ত করেন। 

এই আইন ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিয়া।ছলেন । ব্রন্গপুত্র 

নদার তীরে তাহার হুন্দর অট্রালিক। 

ও গ্রস্থালয় ছিল। ১৩০৩ সালের ভুমি- 

কম্পে এই সমস্ত ধ্বংসস্তপে পরিণত 
হয় | তিনি তৎপরে কনিকাত। 

প্রবাসী হন এবং এই শ্ানে কঠোর 

দারিদ্রতার মধো তিনি পাহিতা চচ্চায় 

ব্রতী হন। একজন অসামান্থ বিদ্বান 

ব্যক্তি ছিলেন । বৈদিক সগাহিতা ও 

পরবতী সংস্কত সাহিত্যে তাহার 

অনাধারণ আঁধকার ছিল । বৈদিক 

সাহিত্যে তাহার গার পণ্ডিত শুধু 

বাংলার হে, ভারতে আর দ্বিতার়।ছল 

না বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হয় ন1। 

পরলোকগত বালগঙ্গাধর তিলক 

তাহার পাগ্ডিতোর বথেষ্ট সুখ্যাতি 

করিযাছিলেন। “মানবের আদি জন্মন্মি' 
ও “জাতিতত্ববাপিধ 'প্রনৃতি পুস্তকে 

তিনি থে গবেষণার পরিচয় দিগ্জাছেন, 

জীবনীকোষ ৩৮ড 

তাহ! দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত মণ্ডলীর 

ভূয়মী প্রশংসা লীভ করিয়াছিল। 

তাহার স্থৃতিশক্তি এরূপ প্রথর ছিল যে, 

তিনি অনারাসে নানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 

প্রয়েেজন নত ভূরি ভূরি শ্লোক অনর্থল 

আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিতেন। 

এ?প ক্ষমত। অনেকের থাকে কিঞ্তু 

তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ও শ্বাধীন- 

ভাবে প্রাচীন সাহিত্যের বুক্তিসঙ্গত 

বাখা। করার শক্তি, পণ্ডিত মণ্ডলীর 

মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি 

নিশীক ও তেজম্বী লোক ছিলেন। 

ঘাহা সত্য বলির! বুবিতেনঃ সাংশরিক 

সত বা দৈহিক আঘাত প্রাপ্তির ভদ্নে, 

তাহ। বলিভে তিনি বিরত হইতেন না। 

ভাহার প্রণীত ও প্রকাশিত গ্রন্থ ও 

পঞকাগুলি তাভার পাঙিত্যের - 

পারচায়ক । তিনি আরও যাহা লিখিয়। 

গিগ্নাছিলেন, শেষজীবনে দারিদ্র বশতঃ 

তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 

৩শি বেদের এক নূতন ভাষ্য রচনায় 

প্রবৃন্ত ভইয়াছিলেন । কিন্তু ছুঃখের 

ণ্ষির তাহ! সম্পন্ন হইবার পূর্বেই 

১৩০০ মালের ৮&ই আধাঁড় পরলোক 

গমন করেন। বুত্তাকালে তাহার বয়স 

৭৯ ব্নর হইয়াছিল । 

উমেশচক্দ দত্ত--১৮৪ৎ শ্রীষ্টান্ে ১৪ 

পরগণার অন্তঃপাতা মঞ্জিলপুর গ্রামে 

তাহার জন্ম হয়। পিতার নাম হব 

মোহন দর । মাত। সব্বমঙ্গল ধর্মশীলা 



৩৮৭ 

সুগৃহিণী ছিলেন । অষ্টম বর্ষ বয়সে তিনি 
এপিভৃহীন হন। গ্রামের বঙ্গবিগ্ভালয়ে 
নুখ্যাতির সহিত প্রথম বিভাগে ছাব্রবৃত্তি 
পাশ করিয়া! বৃত্তি লাভ করেন। ইহাতে 

ইংরাজী পড়ার কথঞ্চিত সুবিধা হয়। 

তিনি ভাাঁনীপুরের লগ্ন মিশনারী 
কলেজ হইতে 'প্রবেশিক। পরীক্ষা দিয়াও 

বৃত্তি পান। এই সময়ে তাহাকে 
পরিবারের বায় বহন করিবার জন্ত 

ছাত্র পড়াই অর্থসংগ্রহ করিতে 

হইত। এজন্য নিজ পড়ার যথেষ্ট ক্ষতি 

হইত । এ সময়ে এক বাড়ীর নিম্নতলে 

একটি ঘর ভাড়া করির। স্বহস্তে বান্না 

করিয়া খাইতেন, কেবল নিজের নর 

বারও ২।৩ জলের রাগ করিতে হইত। 

রাম করিয়া ও ছেলে পড়াইয়া যে 

সময়টুকু বাচিত তাহাতেই কোন 

প্রকারে নিজের পড়া করিতেন। 

বাটার অগ্তান্ত লোক ন্রাপান করিয়। 

মন্ততাবশে নানাপ্রকার উপদ্রব করিত 

ইহাতে কেবল পড়ার ক্তি নয় মনও 

বাণিত হইত । কিন্ধ ইহাতে তিনি ধের্যয 

ও সহিষ্কুতা লাভ করেন। আত্মীয় 
ব্জণের। তাহার বুত্ত ও অন্ত উপায়ে 

অর্থোপাজ্জনের কথ। জানিয়।, তাহার 

পহিত যৌগ দিলেন। [তিনি অবিকৃত 

চত্ডে মকল ভার বহন করিয়া নিজ 

পাঠ চালাইতে লাগিলেন। এই ঘোরতর 

সংগ্রামের মধ্যে এফ, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ 

হইয়া মেড়িক্যাল কগেজে প্রবেশ 

ভারতীয়-এঁডিহাসিক উম্মেশচজ্ 

করেন কিন্তু দারিদ্র্যের নিশ্পেষণে 

মেডিকেল কলেজ ছাড়িয়া শিক্ষকতার 
কার্ষো ব্রতী হইতে বাধ্য হইলেন। 

তাহার পরবর্তী সমস্ত জীবন এই 
শিক্ষকতাযই কাটিয়াছে। 

এই অবস্থাতেই ১৮৬৭ সালে বি, এ, 

পাশ করিতে হয় | নান। বিদ্ভালরে 

সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক- 

রূপে নিযুক্ত থাকির! হরিণাভি স্কুলে 
আসেন । এইস্থানেই তাহার চরিত্রের 

পমাক বিকাশ হয়। জ্ঞানার্জনের মঙগে 

নঙ্গে ধন্দজীবনের উন্মেষ হইতে লাগিল। 

ক্রমে তিনি ব্রাহ্ষদমাজের সহিত যুক্ত 

হই! পড়েন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র প্রভৃতি 

বাকুলাত্মাগণের সঙ্গলীভ তাহাকে ধন্মা- 

নুরাগী করে । এই সময়ে ২৫ বংসর 

বরসে তিনি ব্রাঙ্গ মতে বিবাহ করেন। 

তাহার আম্মার স্বজন ও প্রতিবেশীগণ 

এই বিবাহের বিরোধী হইয়াঃ নান! 

প্রকারে নির্যাতন করিয়াছিলেন | 

পিতামহীর মৃত্যু হইলে সংকারের 

জন্ কাষ্ঠ পাইলেন ন:। গ্রামবাসীদের 

প্রন্েচনার দোকানদার কাষ্ঠ বেচিল 

না। অগতা। জোযষ্ঠ ভ্রাতার সহিত 

একটা আত্রবুক্ষ ছেদন করিয়। সংকাঁর 

করিলেন। .. শ্রাদ্ধকালেও তিনি যথেষ্ট 

বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিজেন । 

হরিন্গভিতে প্রধান শিক্ষকরূপে 

থাকাকালীন অনেক কল্যাণকর 
কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। তীহার 



উমেশচজ্দর 

অক্ুত্রিম ভাঁলবাসায় ছাত্রগণ মুগ্ধ ও. 

অনুরাগী হইয়। উঠিল। তিনি তাহাদের 

সম্বন্ধে গুরু হইলেও, ব্যবহারে অকৃত্রিম 

বন্ধুর ভ্াক্স ছিলেন । তথায় ব্রদ্মো- 

পাসনার জন্ক কয়েকজন বন্ধু ও ছাত্র 

একত্র মিলিত হইলে বিরোধীগণের 

প্রহরে তাহাদিগকে জর্জরিত হইতে 

হয় এবং বিরোধীগণ কর্তৃক বক্ষো- 

গাসনা গৃহে এক কালী মুন্তি স্থাপিত 
হয়। কিন্তু তাহার চরিত্রের মাঁধুধ্যে 

ুগ্ধ হইক্প। পরবন্তী কালে বিরোধাগণই 
স্বেচ্ছাপূর্ববক ব্রদ্মমন্দিরের জন্য ভূমিদান 

করে ও সেইস্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠ। হয় 

কলিকাতাই তাহার প্রধান ও শেষ 

কর্মক্ষেত্র । সিটি কলেজ, নাধারণ 

ত্রাঙ্মদমাজ এবং মুকবধির বিদ্ভালর 

তাহার নীরব প্রাণপাতের সাক্ষী- 

ত্বর্ণপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । ব্রাঙ্গ- 

সমাজের নান বিভাগে, অনাথবন্ধু 

সমিতিতে, ভারত মভার, বিশ্ববিদ্তালয়ে 

নানা কাজে গিগ্ত থাঁকতেন। অথচ 

আড়ম্বর নাই, কোল!হল নাঁই। তাঁহার 
হায় নিম্পৃহ, নিষ্কাম, শান্ত, আত্মনং রে 
কর্মযোগী বিরল। নারীচরিতে তাহা 
অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল । রঃ 
বামাবোধিনী পত্রিক।” নামে একখানি 

মিলাদের উপযোগী পত্রিকা ৪৫ বৎসর 

নীরবে নারী জাতির কল্যাণের জন্য 

পরিচালিত করিয়াছেন। ইহাতে সহাঁনু- 

সুতি করার লোক বড় একটী ছিল না। 

জীবনীকোষ ৩৮৮ 

কলিকা'তাস্থ মুকবধির বিস্তালয় স্থাপনও 

তাহার প্রশস্ত হদয়ের পরিচায়ক |. 

ইহার জন্ক তিনি প্রভূত পরিশ্রম 
করিয়াছেন । তিনি ছুইটী মুক ও বধির 

ছাত্র লইয়। সিটিকলেজে কাজ আরম্ত 
করেন । তিনি ধনী ছিলেন ন!, 

কিন্তু পরছুঃখ মোঁচনে মুক্তহস্ত'ছিলেন। 
মাদক-নিবারণী সভার জন্যও বিস্তর 

পরিশ্রম করিদ্াছেন। নিজে জ্ঞানা- 

জনে সুখী হুইপ তৃপ্ত থাকেন লাই, 

সকলকে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন 

এবং সমাজের সর্দধবিধ অমঙ্গল দুর 

করার জন্ত আজীবন প্রাণপাঁত করিন। 

গিরাছেন। তাহার জীবনের সর্বণিধ 

কল্াাণকর কম্মের পশ্চাতে ছল তাহার । 

গভীর ধর্মভাব। প্রতিদিনের জীবনের 

সহিত তাহার উপাসনার সামঞ্জশ্য 

ছিল | তাভার ভিতরও বাহিরের 

জীবন একই ছীঁচে গঠিত ছিণ | 

প্রত্যক্ষ ঈশ্বরান্তভৃতির মহিত তিনি 

সমস্ত কার্ধ নির্বাহ করিতেন । 

আন্তগিকতা তাহার সকল কাধ্যের 

প্রাণ ছিল। তাহার পত্বীবিয়োগ হইলে, 

সমস্ত সংসার ও শিশুসস্তানগণের ভার 

তাহার উপর প্তিত ভম। তিনি 

জননীর ভ্যার তাহাদের তন্বাবধান. 

করিয়াছেন। ঘরে তাহার কর্তবা 

নিষ্ঠার সহিত যেমন পালন করিতেন, 

বাহিরের নানাবিধ সংৎকার্ধ্যও তেমনি 

নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। ১৩১৪ 
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সালের ১১ই আষাঢ় এই সাধু পুরুষের 
নশ্বর দেহের অবসান হয়। 

* উম্েশচজ্দ্র দত্ত--১৮২৭ ্রীষ্টাবে ১৮ই 

ভন নদীয়। কষ্ণনগরে ইহাঁর জন্ম হয়। 

পিতা ছুর্গাদাস দত্ত পুত্রকে ছুই বৎসরের 

রাখিয়৷ লোকান্তরিত হইলে, দারিদ্র 

নিবন্ধন উমেশচন্দ্র বিগ্যাশিক্ষার্থ কৃষ্ণ 
নগরের তদা নীস্তুন ম্যাজিষ্রেটের নাহ বা 

প্রার্থ হন । তাহারই অর্থানুকুল্যে 
পাঠ করিয়া উমেশচন্দ্র ১৮৪৯ গ্রীঃ অন্দে 

সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান 

অধিকার করেন। তৎপর নানাস্থানে 

শিক্ষকতা করিয়া কুষ্ঃনগর কলেজের 

অধ্যাপক ও পরে অধ্যন্গ' হইয়াছিলেন। 

তিনি প্রতিভাখাণী ও বন্ুবংসল 

ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীঃ অবে ২১শে জুন 

তিনি পরলোক গমন করেন। 

উমেশচন্দ্র বটব্যাল- জন্মস্থান হুগলি 
জেলার অন্তর্গত রামনগর গ্রাম । জন্ম 

১৮৫২ খ্রীঃ অন্যের ১৬ই ভাদ্র । পিতার 

নাম দুর্গাচরণ বটব্যাঁল, মাত। প্রসন্নময়ী 

দেবী। শিক্ষা সমাপনাস্তে উমেশচন্ত্র 

১৮৭৭ গ্রী; অন্দে ডেপুটা ম্যাছিষ্রেট 

হন। 

তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়। গিয়াছেল। 

তিনি প্রতিতা সম্পন্ন লোক ছিলেন। 

একাধারে তিনি সাহিত্যিক, দাশনিক 

ও প্রতিহাসিক ছিলেন। পঠদ্দশায়ই 
তাহার প্রতিভার পারচয় পাওয়া 

গিয়াছিল। ১৮৭৬ গ্রাঃ অন্ধে ইনি প্রেম- 

ভারভীয়-এভিহানিব 

দেশের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহে 

উমেশচন্জর 

চাদ রায়টাদ বৃত্তি লাভ করিয়া দশ 

সহত্র টাক! প্রাপ্ত হন। এই প্রতিভা- 

শ।লী বঙ্গ সন্তান মাত্র ৪৬ বৎপর বয়সে 

মাতা পিতার জীবদ্দশায় ১৮৯৮ খ্রীঃ 

অন্দে ১ল| শ্রাবণ পরলোক গমন 

করেল। তাঁহার বুচিত গ্রন্থাবলীর নাম 

“সাংখ্ দর্শন, “বেদ প্রবেশিকা, এত- 

দ্বযতীত পিবিধ সামগ্িক পত্রিকায় 

বৈদিক প্রন্ধাবলী, গৌরাঙ্গ চরিত 

লিখিত হইপ্।ছিল । তাহার বিনম্র 

স্বভাব সকলের চিওাকর্ষণ করিত । 

তিনি কোনরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেন 

না! বাহাড়ম্বর তিনি ভালবাপিতেন 

না। বৈদেশিক পরিচ্ছদে তিনি অন্গু- 

রাগী ছিলেন না। 

উমেশচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় _ তিনি 
ব্যারিষ্টার ডন.লিউ, ধিঃ বাঁনাজ্জি নামে 

সমধিক খ্যাত। ১৮৪৪ থ্রী; অবে ২৭৯শে 

ডিনেম্বর ইনি খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ 

করেন। পিত। গিরী শচন্দ্র হাইকোর্টে 

একজন বিখ্যাত এটা ছিলেন। উমেশ 
চন্দ্র বাল্যকালে পাঠে অমনোযোগী 

ছিণেন । থিষেটার করিয়াই সময় 

কাটাইতেন। পুত্রের পাঠে অবহেল! 

দেখিয়া পিতা একজন বিখ্যাত ইংরাজ 

এটণীর অফিসে তাহাকে প্রবেশ 

করাইয়। দেন । পিতার পরম বন্ধু 

ইংরাঁজী ভীষাভিজ্ঞ গিরীশচন্ত্র ঘোষের 

(নকট যাইয়া উমেশচন্ত্রু ইংরাজী ভাষায় 

পারদশিতা লাভ করেন। গিরীশচন্দ্রেু 



উ্েশচজ্দর 

সাহায্যে তাহার অপাধারণ উন্নতি হয়। 

১৮৬৪ গ্রীষ্টাব্ধের ১৬ই অক্টোবর পিতার 
উদ্ধোগে ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি 

পাইয়া ইংলও যাত্রা করেন। তথায় 

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইর। ১৮৬৮ 

খ্রীঃ অন্দে কলিকাতায় আলিয়। ব্যবস! 

আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল ব্যারিষ্টারী 

করিয়া তিনি অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন। তাহার বিচার বুদ্ধি ও তর্ক 

শক্তি অসাধারণ ছিল । তিনি চারিবার 

ষ্া্ডিং কাউন্সিলের ( 96770178 

0০886] ) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

ছইবার হাইকোর্টের বিচারপতি পদ 

গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়। প্রতা!খান করেন। 

বারিষ্টারী করিয়া! তিনি প্রহুত অর্থ 
উপার্জন করিতেন। বোদ্বাই নগরে 

গ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উমেশচন্দ্র 

সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। অষ্টম 

অধিবেশনে ও তিনি সভাপতি পদ লাভ 

করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাবকে তিনি ইংলও্ডে 
প্রিভিকাউন্দিলের বিচারালয়ে আইন 

বাবসা আর্ত করেন । ঝাঁজলাতিতে 

তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান, এবং স্দেশসেবার 

প্রবল উৎসাহ ছিল । ভারতবর্ষের 

জাতীয় মহানভার তিনি অন্তম প্রতি 

াত! ছিলেন। তাহার সুন্দর আকৃতি ও 

সরল অমাগ্সিক বাবহার সকলের চিন্তা- 

কর্ণ করিত । লগুনের উপকণ্ঠে 

ক্রয়ডনে “খিদিরপুর হাউস” নাম দিয়া 

একটী বাটা নির্দাণ করেন। ১৯০৬ 

জীবনী-কোষ ১১৩ 

ধীষ্টান্বের ১৯শে জুলাই ক্রয়ডনের নিজ 
বাটাতে ইনি দেহ ত্য।গ করেন। তাহার 

চিতাতশ্ ক্রমুডনের বাটার এক প্রান্তে 

প্রোথিত রাখিয়া তাহার উপর স্থতি 

ফলক স্থাপিত হইয়াছে | তাহাতে 

“হিন্দু ব্রাহ্মণ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়” 

এইপ্প খোধিত আছে। ) 

উমেশচন্দ্র মিত্র_তিনি ১৮৫৬ খ্রীঃ 

অবে “বিধবা! বিবাহঃ নামে একখান! 

নাটক লিখিয়! যশস্বী হন। তৎকাণীন 

সাঁমদ্তিক পত্রে এই বিষ়োগান্ত নাটকের 

বিশেষ প্রশংসা প্রক।শিত হইয়াছিল। 
১৮৬০ খ্রীঃ অন্দে মহাত্ম। কেশবচত সেন 

মহাশয়ের উদ্যোগে বড় বাজার সিন্দারয়া 

পটীস্থ গোপাল লাল শীল মহাশয্ের 

ভননে একবার ইহার অভিনয় হইয়া- 

ছিল । 

উয়াং হিউয়েনসি _ চীন দেশের 
অধিপতি উদ্নাং ভিউয়েন মি ৬৪৮ খ্রীঃ 

অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই 

সময়ে উত্তর "ভারতে হর্ষবদ্ধনের মৃত্যুর 

পরে তাহার মন্ত্রী অঞ্জদ্ুন থানেশ্বরের 

(সিংহাদন বলপুর্ববক অধিকার করিযা- 
ছিলেন। হর্য বর্ধীনের বন্ধু চীন 

দেশাধিপতি অঙ্জুনকে বন্দী করিয় চীন 

দেশে লইয়। যান। প্রাগ, গ্োতিষপুরের 

(বর্তমান আগাম ) অধিপতি ভাস্কর 

বন্মা বহু মুল্যবান উপহার প্রেরণ 

করিয়া চীন সম্রাটের বগ্ততা স্বীকার 

করিয়াছলেন। 

শত 



৩৪১ 

উরুবিষ্ব কম্টপ __- তগবান গৌতম 
বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের অন্তত ম। উরুবিন্ব 

কশ্তুপ। নদী কশ্তুপ ও গরাকশ্প, 
তাহার! তিনজন জটিল সপ্প্রদান্ন তুক্ত 

সম্যালী ছিলেন। তাহাদের প্রত্যেকেরই 
বছ শিষ্য ছিল। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার 

পর ধর্বপ্রচারোদ্দেশ্রে হতত্তত ভ্রমণ 

করিতে করিতে, বুদ্ধদেব এই তিনজন 

জিন ভ্রাতার সপ্ধান পান এখং তিন- 

জনকেই স্বধশ্মে দীক্ষিত করেন। এই 

তিন ভ্রাতার মধ্যে উরুবিন্ব কগ্তপ 

বুদ্ধের প্রতি অধিক সন্মান প্রদর্শন 

করেন । তাহার নিমন্বুণ 

গ্রহণ করিয়া কতিপয় দিন তাহার 

আলয়ে বাস করেন। এঁ সদয়ে তিনি 

কয়েকটা অলে।কিক ক্রিয়া সম্পদ 

করেন বণিয়া গ্রসিদ্ধি আছে। 

উরু সিংহ-_অন্ঠ নান সগ্রব্ধা। তিন 

মণপুরের মহারাজ! কুলচন্ত্র সিংহের 

অন্ততম দেনাপতি ছিলেন | ১৮৯, 

এ; অবের মাঁণপুর বিদ্রোহের প্রথম 

ভাগে তিনি বিপন্ন অনেক ইংরাজকে 

রক্ষা করিয়াছিপেন | কিন্তু বুদ্ধের 

অবসানে বিচারে তিনি ইংরাভ বিরুদ্ধে 

যুদ্ধে লিখ ছিলেন বলিয়া, গ্রাণদণ্ডে 

দণ্ডিত হন! 

উল্লাল রঘুনাথায় য1_ ইনি দক্ষিণ 
ভারতের মালাবারের অন্তগত ন্যাঙ্গা- 

লোরের প্রধান ধন্ম সংস্কারক ও সমাজ 

সংস্কারক ছিলেন। যে সকলজাতিকে 

তথাগুত 

ভারতীয়-এতিহানিক নাথ 

ধর্মবিরুদ্ধ ও মানবিকতা বিরুদ্ধ 

“অন্পৃপ্ত* নাম দেওয়া হয়, ইনি তাঁহা- 

দেরসহিত ভ্রাতৃভাবাপন্ন হইর1 তাহাদের 

উন্নতির জগ্ত বছ বৎসর ব্যাপী আন্তরিক 

চেষ্টা করিনা গিয়াছেন | তাহার 

সুফলও ফশিয়াছে। ইনি এক বৎসর 

কলকাতায় সমগ্র ভারতের একেশ্বর- 

বাণাদিগের সম্মিলনে মভাপতি মনোনীত 

হইঘ/ছলেন । আশী বশর বয়সে 
১৩২৮ বঙ্গাৰে ইনি দেহত্যাঁগ করেন। 

উববর্ধাত--তিনি শক বংশীয় নরপতি 

ছিলেন। তিনি নরপতি নহপাশের 

জামাতা ছিগেন । শক নরপতিগণ 

এদিকে যেমন অতিশয় ব্রাহ্মণ ভক্ত, 

অপরদিকে বৌদ্ধ শরমণদিগের প্রতিও 

উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ধর্ম 

সথ্থন্ধে ঠাহাদের সাম্যনীতি ছিল। এই 
কাঃণে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় সমাজেই 

শক নরপতি সমাদর লাভ করেন। 

উচু নাথ__না'থপন্থীদের ৮) জন দিদ্ধ 
পুরুষের অন্ততম ৷ আপান নাথ দেখ । 
উস্মান-.ইনি বঙ্গীয় পাঠানদের মধ্যে 

শেষ রাজা । তাহার অতুলনীয় বীরস্বে 
মোগল সম্রাট জাতাঙ্গীরকে ব্যতিবাস্ত 

হইতে হইয়াছিল। এই বীর রাজ! 
অতুল সাহসে যুদ্ধ করিয়৷ রণক্ষেত্রে হত 

হন | গ্বহারিস্তান* নীমক ফাী। 
হস্তলিপিতে উসমানের পতনের সুদীর্ঘ 

বিবরণ আছে । ইহা মোগল 

সনাপত্তি মীর! মহনের' আত্মকাহিনী 
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এবং তাহার ম্বহন্তে সংশোধিত। অনেকক্ষণ তাঁহার শব লইয়া হন্তী 
অভিযানে ইনি আগ্ভোপান্ত উপস্থিত রণবুাহে দণ্ডায়মান ছিল। উসমান 

ছিলেন এবং স্বয়ং. উদমানের প্রথমে প্রকৃতই জয়লাভ করিয়াছিলেন, 

সহিত শেষ পর্যন্ত লড়িয়াছিলেন। এবং তিনি এত শীপ্্ মারা না গেলে 

উহার” উসমানের রাজধানী ছিল! ূ সেইথানে মুঘলদের ভয়ঙ্কর পরাজয় 
এই রাজধানী বর্তমান শ্রীহট্র জেলার ূ হইত। ১৬১২ সালের মার্চ মাসে এই 

মে'লবী বাঁজার থানার অন্তর্গত বলিঘা র যুদ্ধ ঘটে। উসমানের পিতা ছশ। খ। 

এঁতিহাসকেরা আন্গমান করেন। ! লোহানী মিরান খেল, কংনুরখথার প্রধান 
উমমান ৪ বংলর বয়সে রণক্ষেত্র : মন্ত্রী ছিলেন এবং কৎলু খাঁর মুতার পর 
অতুল বীরত্ব প্রদর্শন-পুর্বক প্রাণত্যাগ পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। উসমান 
করেন। তাহার দশা সৈম্টদিগের নিকট ' পিশা'র দ্বিতীয় পুর ছিলেন। 

গোপন ছিল । তাহার মুত্যুর পরও 

উ 
উর্ঘধধনুষ নাথ-__ নাথপদ্থীদের ৮৪জন উর্ধাসংযুক্ত পাঁদনাথ-_ নাথপন্থীদের 
সিদ্ধপুকষের অন্তম। আপাননাথ ৮৪জন সিদ্ধপুরুষের অন্থতম । আপান- 

দেখ । লাথ দেখ। 
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ধ্ 
ধান্ধিনাথ__ দশনামী সন্গযাসীর। ৫২টা 
মড়ি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক একজন 

সিদ্ধপুরুষ এক একটা মড়ির প্রতিষ্ঠাত!। 

ধদ্ধিনাথও একটী মড়র প্রতিষ্ঠাতা | 

বযভদাস-_ইনি একজন জৈন কবি। 

“হীর বিজর স্থির স।” নানক গ্রন্থ র5ন। 

করিয়াছিলেন 

স্কবভদেব, ভীরন্কর _ জৈনীদের 

আদি গুরু । জৈনার। বলেন হাহাঁদের 

ধন্মমত বহু পুরাতন 1 তাহাদের ২৪ 

জন তীর্থস্কর ণ গুরু জন্ুগ্রহণ করির। 

ছিলেন, তাহাদের আদিগুক্ এবভদেব। 

খৃষ্টের জন্মের আটশত বৎসর পূর্বের 
পার্থনাথ স্বামী চাতুষ্যম ধন্ম প্রবর্তিত 
করেন। তাহার বু পৃর্বে আদি 

তীর্থস্কর ধ্যভদেব হইতেই জৈনমত 

সর্বপ্রথম গ্রবন্তিত হইয়াছল্প। 
খবিপুত্র_তিনি অি প্রাচীন বৈদিক 
যুগের একজন জ্যোতিষ শান্ছের থষি। 

তাহার রচিত কোন গ্রন্থাদি পাওয়া 

যাঁর না। কিন্ত বরাহের বৃহৎ সংহিতায়, 

উৎপল ভট্ট স্বায় গ্রঞ্গে, তাহার উল্লেখ 

করিয়াছেন । কেহ কেহ খবিপুর শবে 

ত্রঙ্গাকেহ নিগদেশ করিয়াছেল। 

জেযাতিষ বেদের অঙ্গ, বেদ ত্রদ্ধার মুখ 

হইতে নিস্যত, স্তরাং ব্রঙ্গা হইতে 

জ্যেতিষ উৎপন্ন হইয়াছে । 

খবি শর্মা __ জ্ঞান মঞ্জরী' নামক 
ফলিত জোতিথগ্রন্থ তাহারই রচিত 

বলিম্ব। প্রসিদ্ধ । 

ঝবিবরমুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর 
_ ইংরাজী ১৮৫২ শ্রীষ্টাৰে রায় বাহাছুর 
ধষিবর মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। 

গত শতাব্িতে যে সকল বাঙ্গালী 
বার্গাণাঁর বাহিরে যাইয়া স্থলাম ও 

অর্থ উপাজ্জন করিয়াছিলেন, তিনি 

তাহাদের অন্ততম । তিন কাশ্মীরের 

প্রধান ধিচারপতি এবং কিছুকাল জদ্থু 

প্রদেশের শাসন কর্ত! ছিলেন। কাশ্মীর 
ঝাজ্যের কাযা হইতে অবসর ঞহণের 

পরও কাশ্শীর মহারাজের অনুরোধে 

তিনি বর্তমান মহারাজ শ্তার হরিসিংহের 

সহিত বিলাতে গিয়াছিলেন। তাহার 

ভ্রতা নীলান্বর মুখোপাধাঁয় কিছুদিন 

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাই চেয়ার 
মানের কাধ্য করিধাছিলেন। খযিবর 

মুখোপাধার তাহার বাঞুড়ার প্রকাণ্ড 

বাড়ী ও জমিদারী বাকুড়া সহে 

মেোডকেল স্কুল স্থাপনের জন্ত বহুদিন 

পৃর্বেই দান করিয়াছিলেন । মৃত্যুকালে 



এঈটকেন 

তিনি বনু সম্পত্তি কলিকাতার কার- 

মাইকেল মেডিকেল কলেজে দান 

করিয়। গিয়াছেন। তাহার ছুই পুত্র 
ও এক কণ্ত। বর্তমান; তাহার কন্তার 

সহিত খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও নেতা 

সুরেশচন্ত্র মমাজপতি মহাশয়ের বিবাহ 

জীবনীসকোধ ৩৪৯৪ 

হইয়াছিল। ১৯৩৫ খ্রীঃ অবের ৬ই মে 

মোমবার কাশ্মীরপাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত 

প্রধান বিচারপতি ব্যারিষ্টার ব্রাক 

বাহাছুর খষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় 

৮৩ বৎসর বয়সে তাহার কণিকাতাস্থ 

বাটাতে পয়লোক গমন করেন। 

এ 
এইঈটকেন রবার্ট হোপ মনক্রিফ 
(410501) 1১০1)91৮17070 31010011011 

-_তিনি সৈন্ক বিভাগে কম্ম গ্রতশ 

করিয়া! ভারতবর্ষে আগমন করেল 

১৮৪৮--৪৯ খ্রীঃ অকে পাঞ্জাব সমরে 

তিনি লিপ্ত ছিলেন৷ দিপাহা বিদ্রোহের 

সমর তিনি লক্ষে, কানপুর, অধযোঁধ।1 

প্রন্থতি স্থানে বীরত্ব প্রদর্শন করিনা 

ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ করেন। তৎপরে 

তিনি অযোধ্যার ইনস্পেক্টার দ্রেনারেল 

অব পুলিসের পদ লাভ করেন। ১৮৭১ 

সালে তিনি কর্ণেলের পদ লাভ করেন। 

১৮৮৭ সালের ১৮ই সেপ্টেগ্বর (১২৭৪ 

সালের ২রা আখ্িন) তিনি পরলোক 

গমন করেন। 

একদল শাহু_ ইনি একজন ইসলাম 
ভক্ত গীর বা সাধু পুরুষ ছিলেন। ইহার 
সরল ধর্মমত ভারতী ভাবানুকূল ছিল, 

এজন্ধ তিনি বিলক্ষণ প্রতিপ'ত্তশ লা 

হইয়! ছিলেন । পশ্চিম দেশের 

সাহাঁন। নদীর তীরে, সাহান৷ গ্রামে 

সাহনীর সওদাগরের পত্বী পুণ্যবতী 

আশকনুরীর গর্ভে তাহার জন্ম হয়। 

ছত্রাঞ্জত রাণ সেই সময়ে রাঁজ। 

ছিলেন। খৈরাট নগরের মোল্ল। আতার 

নিকট একদিল শিক্ষালীভ করেন। 

চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ বদর, 

একদিল শাহের দীক্ষাগুর ছিলেন। 

উত্তর বঙ্গের সর্বত্রই তাহার রচিত গান 

প্রচপিত আছে। পুথির সাহায্যে 

একদিল সাহের দেহত্যাগের সময় ও 

স্থান নিকপণ কর কঠিন। ২৪ পর- 
গণার বারাশত মহকুমার এলাকার 

কাজি পাড়ার নিকট একদিল সাছের 

এক ন্তুপরিচিত দরগা আছে। এই 

দরগাই উল্লিখিত 'একদিল সাহের দরগ! 
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কিনা তাহা! এখনও সুনিশ্চিতরূপে 
মীমাঁংস! হয় নাই। 

একনাথ-_নাঁথ পন্থীদের গোৌরক্ষপন্থী 

শাখার নবলাথের অন্ত তম । 

দেখ। 

একনাথ স্বামী __ মহারাষ্ট্র দেশীর 

একজন প্রশিদ্ধ'সাঁধু। ১৫৫৮ শ্রীঃ বে 

গোদাবগা তীর্থ পৈঠন নামক স্থানে 

ক্রাহ্গণকূণে তাহার জন্ম হয়। তাহার 
পিতার নাম স্র্যাজী। একনাথ ভাগবত 

অনুবাদ করিয় ছন্দে প্রকাশ করেন। 

তাহার রচিত ভাগবত গ্রন্থ মহারাষ্ট্রে 

অতি সমাদরে পঠিত হয়। তিনি ভাগবত 

গ্রন্থ রচনা! করিয়াই ক্ষান্ত হল নাই। 

এই ধন্ম প্রচারে নকল প্রক'র নির্যাতন 

অকাতরে বহন কিদাছেন। মহারাষ্ট্র 

প্রদেশে মাহার নামে এক অতি নিকৃষ্ট 

জাতীয় শোক আছে। তান তাহাদের 

সঙ্গে আহারার্দি কৰ্সিতেন। তাহার 

তক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, বু লোক তাহা 

অনুগামী হইয়াছিল । ১৬০৮ শ্রীঃ অবে 

তিনি পরলোক গমন করেন। 
একপাদ বৃক্ষ নাথ__নাথপন্থা ৮৪জন 
পিদ্ধ পুরুষের অন্ুতম | আপান নাথ 

দেখ। 

একাঙ্গ বীর-বঙ্গাঁধপ বিনজেনের 
অন্ত নাম। বিজরসেনের |শলালিপিতে 
বণত আছে, কর্ণাটরাজা লুনকারী 
ছর্বংত্গণের ধ্বংসসাঁধন করিয়া তিনি 

এই আখ্যা গ্রাপ্ত হন। 

উদ্ফ়নাথ 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক এক্রাম খু! 

একাজ নাথ অবধান সরম্বতী-_ 
তিনি একজন আযুর্বেদ শান্ত্রবেতা । 

“'আছ্ুর্বেদ সুধা নিধিংগ্রন্থ তাহার রচিত। 

এক্কোজি-_-শাহজি ভেণসলার পুত্র। 
শিবাঁজির বৈমাত্রেয় ভ্রীতা ও আঞ্চুর 
ঝাজণংশের স্থাপনকর্তী। তিনি এই 

প্রদেশ ১৬৭৮ খ্রীঃ অবে প্রাপ্ত হন। 

এক্ডিয়ার খু -খুলনা জিলায় এই 
ফকির শীহ প্রদিদ্ধ দরবেশ খঁ! জাহান- 

আনার সঠিত আগমন করিয়াছিলেন। 

তাহার থনিত দীঘি, নিশ্মিত মলজিদ 

তাহার নান বহন করিয়া বাগেরহাটের 

ঈনক্টবগা কঞ্চন্গর গ্রামে এখনও 

বন্তমান আছে । 

এক্রাম উদ্দৌল্পা! _ ইনি নবাব 
সিরাজউদ্দৌল।র কনিষ্ঠ ভ্রাতা । নবাব 
আলখন্দী খ।র জ্োষ্ঠা কন্ঠা ঘেপিটা 

বেগমের ইনি পালিত পুত্র ছিলেন। 

তিনি নোরাজিদ মোহাম্মদের পত্বী 

ছিলেন। তাহার নিঃসন্তান বলিয়! 

এক্রাম উদ্দৌল্লাকে গ্সেহে লালন 

পাপন করিতেন। এক্রাম উদ্দৌল্ল। 
অকালে কালগ্রামে পতিত হইলে, 

শোকে নোয়াজিদ্ মোহাম্মদ পরলোক 

গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে নোয়াজিস 

মোহাম্মদ এক্রামের শিশু পুত্রকে স্বীয় 

উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন । 

এক্রাম খাঁ (১)- সম্রাট আকবরের 

মন্ত্রী আবুল ফঙ্জলের ভীগিনেয়। তাহার 

পিতার নাম ইম্লাম' খ। ও মাতার নাম 



এক্রাম খা 

লাড্লি বেগম ( ইস্লাম খঁ। দেখ ) (২) 

দিলীর মুঘল বংশীয় সম্রাট আওরঙ্গ- 

জীবের অন্ততম সেনাপতি এক্রাম খা 

উড়িষ্যা আক্রমণ কারয়! পুরীর জগন্নাথ 

দেবের মন্দির লুন করেন। তিনি 
বিগ্রহের চক্ষুস্থিত দুইটা বহুমূল্যবান মণি 
অপহরণ করেন এবং মন্দির স্তম্তাদি 

বিনষ্ট করেন (১৬৯৭ থ্রীঃ অব্)। 

এরক্রাম খা, সৈয়দ-_তিনি বাঙ্গাপ!র 

শাসনকর্ত। নবাৰ মুরশিদ্ কুলী খাঁর 

সময়ে প্রতিনিধি দেওয়ান ছিলেন | 

কিছুদিন পরে তাহার মৃতু হইলে, উক্ত 
পদে নবাবের ধৌহিত্রীপতি নাজির 

আহাম্মদ নিযুক্ত হন। 

এগ্রনিউ, পেটি'ক আলেকজাগার 
ভানস্ _ (8৮101. 4১190000 

27054১006৬১) ১৮২ ২ শ্রাঃ অব্দে তাহার 

জন্ম হর়। তাহার পিভার নাম পেটিক 
ভান্ন্ এগনিউ (15000919961 1১. 

ইংলগ্ডে শিক্ষা 

লাভ করিয়া ১৮৪১ খ্রীঃ অন্দে ভারতবর্ষে 

পিবিলিয়ান হইয়। আগমন করেন এবং 

প্রথমে পাঞ্জাব প্রদেশে কম্মে নিযুক্ত 

হন | ১৮৪৬ থ্রী; অবে তিনি লাহোরের 

রেপিডেপ্টের সহকারী ছিলেন। ১৮৪৮ 

খ্রীঃ অন্দে তিনি লেপ্টেনেণ্ট এগ্ার্সনের 

সঙ্গে মুলতানে গমন করেন । এ সালের 

২০শে এপ্রিল মুলতানপতি মুলরাজের 

প্ররোচনায় তাহারা নিহত হল। দ্বিতীয় 

শিখ বুদ্ধের ইহাই অন্ততম কারণ । 

0105 41100) | 
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এগনিউ, সার উইলিয়ম ফিশার-_ 

(91 ৮ 1111900 111801)0 40706) ) 

১৮৪৭ শ্রী: অন্দে তাহার জন্ম হয়।, 

তাহার পিতা জেনারেল এগনিউ 

(916001] 4১010%/ ) ভারতে সৈম্ 

বিভাগে কাজ করিতেন। ১৮৭০ খ্রীঃ 

অব বারিষ্টারী পরীক্ষ। পাশ করিয়। 

তিনি কলিকাতা হাইকোটে যোগদ।ন 

করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্ধ হইতে তিনি 

1100101) 148৮ 1১000০01%5 সম্পাদন 

করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি কলিকাত! 

প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের অধ্যাপক 

শিদুক্ত হন। ১৮৮৪-_-১৯০* »*ল 

পর্মান্ত রেনুনের রেকডার এবং ১৮৮৫ 

সাল পর্যন্ত কপিকাতা 

হাইকোটের জজের পদে কাজ করিয়া 

অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ সালে 

তিশি সার উপাধি প্রাপ্ত হল । 

কতকগুলি আইনের বই তিনি পিখিক্া- 

ছেন। তিনি ১৯৭৩ সালে পরলোক 

গমন করেন । 

এচিমন, সার চাল'স আমফার- 
&্টোন- (81: 01)81105 00009000 

50০29 41061)1500.) ১৮৩৩ শ্রীঃঅবে 

তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার 
নান হিউ এচিসন (11061) 41601005020)1 

তিনি স্বদেশ স্কটলওড দেশে শিক্ষালাড 

করিয়াছিলেন। প্রথন প্রতিযোগী 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়! ১৮৫৬ সালে 

তিনি ভারতবর্ষে সিবিলিয়ান হইয়! 

১৯০০ 
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আদেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের 

সময়ে তিনি হিসারে ছিলেন। সৌভাগ্য- 

বশতঃ তিনি অল্পের জন্য বীচিরা ঘাঁন; 

কিন্তু সেই স্থানের অন্ঠান্ত ইউরোপীয়ের! 

নিহত হন। ভারত মরকারের অধীনে 

বিদেশীয় রাজ্য সন্বন্থীর বিভাগে ১৮৫৯ 

--৬৫ সাল “পধ্যন্ত তিনি সহকাগী। 

সেক্রেটারী ছিলেন । তৎপরে ১৮৬৮ 

--১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি সেক্রেটরী 

ছিলেন। 

তিনি ১৮৭৯ সালের মাচ্চ হইতে 

১৮৮* সালের জুলাই পর্যান্ত, রিটিশ 

বন্দার চিফ কমিশনার [হিলেন | ১৮৮২- 

৮৭ সাল পর্যন্থ ভিনি পাঞ্জাবের লেঃ 

গব্ণর ছিনেন। তিনি ১৮৮৭ সালের 

এপ্রিল হইতে ১৮৮৮ মালের নবেম্বর 

পর্যন্ত সুপ্রিম কাউনধিলে? মেশ্বর 

ছিলেন। ১৮৮৮ মালের পাব্লক 

সার্তিদ কমিশনে ঠিনি সভাপতি 

ছিলেন। ১৮৮১ সাঁলে তিনি সি, আই, 

ই, এবং ১৮৮২ সাপে কে, পিঃ এস্ 

আই, উপাধি লাভ করেন। এডিনবরা 

বিশ্ববিগ্তাল় হইতে এল্, এল্, ডি, 

উপারঁধ লাভ করেন । অক্পফোর্ড 

বিশ্ববিগ্ঠালয তাহাকে মন্মীনিত এম্, এ, 

উপাধি প্রদান করেন। 

10006921009 200. 32084১ নামক 

প্রামাণ্য গ্রন্থ তাহাকে অমর করিয়া 

বাখিয়াছে। এতঘ্যতীত 1) 2২০৮.৪ 

]17090109) 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক এডাম 

[79,007)0০ নামক গ্রন্থও তাঁহার রচিত। 

১৮৯৬ সালে অক্সফোর্ড নগরে (তিনি 

গ্রাণত্যাগ করেন। 

এডাম উইলিয়াম পেটি ক_ (ঘ- 
1127 09096 0 )- ১৮২৩ খ্রীঃ 

অবে (১২৩১ সালে; তাহার জন্ম হয়। 

তাহার পিতার নাগ এডনিরেল স্তার, 
চালম এডাম (4৫101751910 00097165 

/১020) 1 তিনি কে্িজ বিশ্ববিদ্ভালয় 

হইতে বি, এ পাশ করিরা ১৮৪৯ খ্রীঃ 

অবে ব্যারিষ্টার হন। বোম্বাই প্রদেশের 
শাসন কর্ত। লর্ড এলফিনষ্টোনের 

(1,070 11))11096006) ১৮৫ ৩-৫৮সাল 

পধ্ন্ত ভিন প্রাইভেট সেক্রেটারী 

ছিলেন । তৎপরে স্বদেশে যাইয়। 

পালিয়ামেন্টের সভ্য হন এবং আরও 

কোন্ কোন স্থানে কাল করেন। 

১৮৮০ খ্রীঃ অবের ২*শে ডিসেম্বর 

তিনি মাদ্রাজের শাসনকর্তা হইয়। 

আগমন করেন। ১৮৮১ শ্রীঃ অন্দে 

উতকমন্দ নগরে পরলোক গমন 

করেন। 

এডাঁম, জন -- (3০100. 4১30) ) 

১৭৭৯ গালে তাহার জন্ম হয়। তাহার 

পির নাম উইলিয়ম এডাম (11816 

110. ভু. 40807) 1 স্বদেশে শিক্ষ। 

লাভ করিয়। ১৭৯৬ ত্র; অবে ই 

ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর অধীনে কেরাণীর 

পদ গ্রহণপুর্ধক কলিকাতামম আগমন 

30৮5 9? [017 এবং 1,073 | করেন। কয়েক বৎসর পাটনার কাজ 



এডাম 

করিয়া ১৮০২ জালে গবর্ণর জেনেরেলের 

প্রধান কর্মচারী হন। ১৮০৪ খ্রীঃ 

অব্যে তিনি রাজনীতির গোপনীয় 

বিভাগে ডেপুটা সেক্রেটারী হন । 
১৮০৯ খ্রীঃ অন্দে সৈনিক বিভাগের 

সেক্রেটারী হন। ১৮১২ খ্রীঃ অন্দে 

রাজনৈতিক বিভাগের বিদেশীয় অংশে 

সেক্রেটারী নিযুক্ত হন । 

সালে মাকু'ইস্ অব হেষ্টিংস (1277 
0518 0£ 172567055 ) এর প্রাইভেট 

সেক্রেটারী হন। ১৮১৯-২৫ সাল পধ্যন্ত 

সুপ্রিম কাউন্গিলের মেণ্বর ছিলেন। 
তিনি সুদ্রাবন্থের .স্বাধীনত। প্রদানের 

অতিশয় বিরোধী ছিলেন । ১৮২৩ খ্রীঃ 

অবের জানুয়ারী হইতে লর্ড হেষ্টিংসের 

ভারত ত্যাগের পর তিনি আগষ্ট পর্যান্ত 

লর্ড আমহাষ্টের আগমন পর্ধীস্ত, বড় 

লাটের কাজ করিয়া(ছলেশ । ১৮২৩ 

গ্রাঃ অন্দে মুদ্রাযন্ত্রের হ্বাধীনতা। হরণ 

করিয়া এক আইন পাশ হর, সেই 

আইন পাশের ফলে ক্যালকাট! জার্ণেল 

€ 0:91001% পত্রের 

নির্ভিক সম্পাদক জন সিল্ক বাকিং- 

হাম ( 001)1) 911). 13001017001)9))) ) 

এদেশ হইতে নির্বাপিত হন । এডাম 

সাহেবই এদেশায়দের শিক্ষার জন্ত 

প্রথম এক লক্ষ টাকা মঞ্জু+ করেন 

১৮২৫ শ্রীং অবে তিনি পরলোক গমন 

৯৮১৭ 

0011119] ) 

করেশ। 

জীবনী-কোষ ৩৯৮ 

এডাম, সার ফক্রেডারিক -_- (51৮ 

11700911000 40810) ) -- তাহার 

পিতার নাম উইলিয়ম এডাম (11010 

[০], 5111100740০) 1 ১৭৯৫ 
সালে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়াঃ 

ভারতের ব।হিবে মিসর, সিসিপি প্রভৃতি 

নানাস্থানে কর্ম করেন'। তৎপরে 
গাল পর্য্যন্ত মান্দ্রাজের 

শাসনকণ্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

১৮৫শ৩খ্া; মন্দের ১৭ই আগষ্ট তিনি 

পরলোক গমন করেন। 

এডামস্, সার জন ওয়ার্দিংটন, 
(১17 5০01)1) ৮ 21017100698) 0007১) 

--১৭১৪ খ্রীঃ অন্দে তাহার জন্ম হয়। 

থীঃ অবে সৈম্ভদলে প্রবেশ 

করেন এবং সার বরবাট' এবারক্র্ির 

অধীনে রোহিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

করিয়াছিলেন । ১৭৯৯ অবে শ্রীরগ 

পন্তন অস্রোধ করেন। ১৮০৯ সালে 

তিনি চিত্রল সুদ্ধে সৈন্তপরিচালন! 
করিয়াছিলেন। ১৮১৮ শ্রীঃ অৰে বান্দা 

অধিকার করেন। ১৮২৬ শ্রীঃ অবে 

তিনি ভরতপুর ঘুদ্ধে পিগ্ত ছিলেন। 

তিনি ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়! 

কর্ণেল পদ লাভ করিয়াছিলেন । ১৭৩৭ 

গ্রী; অন্দের ৯ই মার্চ তিনি পরলোক 

গনন করেন । 

১৮৩২৩-৩৭ 

১৭৮০ 

এডামস্, রেভা; জেমস উইলিয়মস 
-- (030৮, 320005 ৬5 111790)9 

05105 ) ১৮৪০ শ্রীঃঅবে তাহার জন্ম। 



৩৯৯ 

হয়। ডবলিন নগরের টিনিটি কলেজে 
শিক্ষ। লাভ করিয়।, তিনি ধর্দয। জকরূপে 

ভারতবর্ষে আমেন এবং ১৮৬৮ খ্রীঃ 

হইতে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত কাঁদ করেন। 

কাবুল যুদ্ধে লড় রবাট্রস এর সঙ্গে ধর্ম 
যাজকরূপে গমন করেন । এই সময়ে 

তিনি কয়েকটা বিপন্ন ও আহত সৈন্ের 

প্রণরক্ষা করিয়া, ভিক্টোরিরা ক্রস 

প্রাপ্ত হন। কিছুদিন ব্রঙ্মদেশেও কাঁজ 
করেন এবং ১৮৮৭ গ্রীঃ অন্দে অবসর 

গ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালের ২০শে 

অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন । 

এডাম্স টমাল-__ (4১04050000- 

তিনি ক্লাইবের সমসামঘ্িক 

ছিলেন । ১৭৬৩ মালে তি'ন ব্গণেশে 

সৈন্ত পরিচালনার ভার প্রাণ্ধ হন। 

তিনি মীর কাশিমের সেনাপতিকে 

পরাজিত করেন । মুশিদাবাদ আক্রমণ 

করিয়া অ'ধকার করেন এং ঘেবিয়া, 

উদয়ানালা অধিকারপুব্বক পাটনায় 

উপস্থিত হন। মার কাশিম নগর 

পরিতাগপুব্ক পণায়ন করেন। 

তিনি অন্ুস্থ শরীরেই তাহার পশ্চাৎ 

ধাবিত হন। কিন্ত 

পরলোক গমন করেন! 

এডি, সার জন মিলার - (1: 
101)75 11110: 4১09) ১৮১৯ সালের 

১ল1 নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

তাহার পিতার নাম মেজর জে, পি 

এডি (315)01 ৭. 7১, 409০) ১৮৩৬ 

11) ) 

১৭৬৪ গালে 

ভারভীয়-এঁতিহানিক এপ্টনি 

শ্রী; অবে তিনি সৈন্ত বিভাগে প্রবেশ 

করেন । সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে 

তিনি জেনেরেল উইগুহাঁমের অধীনে 

কণজ করিয়াছিলেন । তৎপরে ১৮৫৯ 

সালে মান্দ্রীজে ছিলেন! ১৮৬৩ খ্রীঃ 

অবে তিনি ডেপুটা এডজুটেন্ট জেনে- 

রেলের পদ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
১৯০০ খ্র; অন্দের ২৬ আগষ্ট তিনি 

পরলোক গমন করেন। তিনি ভারতব্ধ 

সম্মন্ধে করেকখানা বই লিখিয়াছেন। 
তন্মধ্যে 2110 1)616000 01 0%/20])015 

১160175 11001002117 08101081570 ও 

1110101) চ107566 [196০ প্রধান। 

এড়,মিশ-হণিমিশ ও এডু,মিশ্রের 
কারিক! হুইতে জানিতে পর! যায় 

যে, কনৌঙজ হইতে বৈদিক ্রাঙ্গণগণের 

বঙ্গে আগমনের অল্পকাল পরে, পাল 

রাজাদের অভাদয় হয়। তাহার! ব্রহ্মপুত্র 

নদের তার পর্যান্ত রাজাবিজ্তার করিয়া 

ছিলেন। এই এড়,নিশ্র ব্ীলসেনের 
পৌত্র, লক্ষমণসেনের পুত্র কেশবসেনের 

সভাপ্ডিত ছিলেন । কেশব সেন 

মুমলমান নরপতি হইতে দুরে অবস্থান 

করিবার জন্ঠ, পুর্ববঙ্গের রাজ। বিশ্বরূপ 

মেনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং 

এই স্থানেই তীহার গ্রন্থ রচিত হয়| 

এণ্টনি__ ইনি একজন কবিওয়ালা । 

তাহার পুরা নাম হেন্পম্যন এপ্টনি। 

ইনি প্রথম জীবনে একজন পর্ভ,গীজ 

ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে 



এপ্টনি 

বঙ্গদেশে আসিয়া ফরাসভাঙ্গার় বাস 

করেন। কিছুকাল পরে এক ব্রাহ্মণ, 
বিধবা যুবতীর প্রেমে পড়িয়া! ত?হাকে 

লইয়া! গরূটির নিকট বাগ করিতে 

থাকেন। তীহার বিস্তৃত বাগানবটীর 
ভগ্ৰাবশেষ অগ্ঠাপি তথায় বর্তমান । 

ইহা গরূটির বাগানবাটী বলিয় খ্যাত 
ছিল। প্রত্রাঙ্গণকন্তার সংস্পর্শে আসিয়া 

ইনি হিন্দুভাবাঁপন্ন হইয় গিয়াছিলেন। 
আচার, ব্যবহার ও ভাষা পর্ষাস্ত 

বিশেষভাবে আরত্ব করিয়া লইয়' 

ছিলেন । ব্যবসা বাণিজ্য পরিত্যাগ 

করিষ়া! ইনি কবির দল গঠন করেন। 

প্রথমতঃ অগ্ঠের রচিত মঙ্গীত গাইয়। 

বেড়াইতেন। চন্দননগর, গোন্বল- 
পাড়। নিব।সী গোরক্ষনাথ নামে এক 

বাক্তি তীহার দলে গান বাঁধিয়া দিতেন, 

শেষে তাহার সহিত মনান্তর ঘটিলে 

নিজেই উত্তম গীত রচনা করিতে 

আরম্ত করেন, ইহাতে তাহার যথে 

অর্থাগম হইত | কিওয়ালা হিসাবে 

এপ্টন সাহেব যথে খ্যাতি লাভ 

করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিপক্ষ 

ভোল। মরা তাহাকে “হেসুন* বলিত। 

কবিদের তুলনায় ভিন যে অধিকতর 

গুণসম্পন্ন বলিয়া খাত ছিলেন, তাহা 

নহে। বোধ হয় তিনি বিধন্ী ফিরিজি 

ছিলেন বলিয়াই, তাহার নাম এত 

অধিক বিখ্যাত হইগনাছিল। প্রক্কতই 

বিধর্মী হইয়াও তিনি যেন্ঈপ ভক্তি 

জীবনী কোষ ৪8০৬ 

ভাবের গীত রচনা ও'গান করিফাছেন, 

তাহা অনেক কবির গানের মধ্যে 

দুলভ | তাঁহার ভ্রাতা কেলি সাহেব 

'স সময়ের একজন অর্থপ্রতিপত্তি- 

শালী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 

উপস্থিত কবিতা রচনায় তীহার 

অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। একবার'কবির 

আসরে প্রতিপক্ষদলের নেতা ঠাকুর 

সিংহ ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন £-_ 

“বলহে ঞ্টনি আমি একটি কথ। 

জানতে চাই, 

এমে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে 

কেন কুর্তা ই? 

উত্তর £__ 

এই পাঙ্গালানন বাঙ্গালীর বেশে 

আনন্দে আছি। 

হয়ে ঠাকুরে মিংহের বাপের জামাই, 

কুর্তা টুপি ছেড়েছি ॥ 

আর একবার প্রতিপদ্ছ ব্রাম বসু 

প্রশ্ন করিয়াছিলেন-_- 

“সাহেব! মিথ্যে তুই কষ্পদে মাথ! 

মুড়াণি। 

ও তোর পাদ্গী সাহেব শুলতে পেলে 

গালে দেবে চুণ কালী ॥ 

তখন তিনি গাহিয়াছিলেল-- 

উত্তর-__ 

থৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নেই 
রে ভাই! 

শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, 

এ9 কোথা গুনি নাই । 
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আমার খোদ। যে হিন্দুর হরি সে, 

ওঁ ভ্যাথ শ্যাম দড়িয়ে আছে, 
আমার মানব জনম সফল হবে 

রাঙ্গ। রণ যদি পাঁই। 

কথিত আছে কলিকাতা! বৌবাঁজারে 

এক মন্দিরে ফিরিঙ্গী কালী নামে যে 

বিখ্যাত কাঁলীমুন্তি আছে, উহা! এই 
ফিরিঙগগী এণ্টনির ব্রাঙ্ষণী পত্র দ্বার 

প্রতিষ্ঠিত। সাহেবের ভবানী বিষয়ক 

গানগুলির মধ্যে কতকগুলি বড়ই 
প্রাণন্পর্ণা ও ভাবোদ্দীপক | গন্জটার 
বকুলতলায় তাহার বাগানের উপর 

এখন পাটকণ্ের সাহেবদের বাসভবন 

নির্মিত হইয়াছে । 

এণ্টোনিও কাডিম ফ্রোজ _ 
(0910110 (106৯ 4007010)- গোয়ার 

পর্ভগীজ শাগনকর্ত।। ১৭৩৭ শ্রী; অবে 

পেশোয়। বাঁজীরাও কর্তৃক আক্রীন্ত 

হুন। তখন পর্তগীজ মেনাপতি এন্টোনিও 

কাডিম ফোঁঞ্জের বীহত্বে তাহার। রঙ্গ 

পাইরাছিলেন । তিনি ১৬৯৮ শ্রীঃ আবে 

ভারতবর্ষে আগমন করেল এবং সামাঙ্ন 

পদ হুইতে ক্রমে প্রধান মেনাপতির 

পদ অধিকার করেন। 

এন্টোনিও ডি সিলভিরা (4১1.09219 

0৬ 911৮17%)-- তিনি একজন পত্ভ,গীজ 

সেনাপতি । ১৫৩০ থ্রী; অন্দে বান্দারা 

হইতে সুরাঁট পধ্যন্ত সমস্ত পাশ্চম সমুদ্র 

উপকুলভাগ তিনি লুষ্ঠন করিয়া প্রায় 

দুই হাদার লৌককে বন্দী করেন এবং 

৫১--৫২ 

ভারভী়্-এঁতিহাসিক এনায়ে উল্লা 

তাহাদিগকে খ্রীষ্টধন্মে দীক্ষিত করিয়া 

, নান। কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

| 

| 
। এতকাদ খা-রাজকুমার মোহাম্মদ 

নুজ। ১৬৩৯--১৬৬১ খ্রীঃ অব পর্ধাস্ত 

ব্গদেশের শাসনকর্ত। ছিলেন। কিন্তু 

মধ্যে ১১৪৭-১৬৪৯ শ্রীঃ অব পর্য্যস্ত 

ছুই বংসর এতকাদ খ। বাঙ্গলার শানন- 

কর্তী ছিলেন। তিনি নুরজাহানের 

ভ্রাত। আনফ খাঁর অন্ততম পুত্র ও 

শায়েস্তা খাঁর ভ্রাতা ছিলেন। তাহার 

আধিক অবস্থা ভাল ছিল। তিনি 

আমোদপ্রির ছিলেন। ব্গদেশে অবস্থান- 

কালে শাসনপ্রণাণীর কোনও পরি- 

বর্তন করেন নাই। 

এনায়েউল্লা সরকার, মুন্সী-তিনি 

একজন বঙ্গীয় মুসলমান কবি । 'জবরা- 

স্বার পুথি” নামক পুস্তক তাহার 

রচিত । 

এনায়ে উল্লা _- তাহার জন্মস্থান 

রংপুর জিলার শ্ীতলগাঁড়ী গ্রাম। ১২৯৯ 

সালে তিনি 'ফকিব বিলাস” নামে এক 

গ্রন্থ রচনা করেন। 

এনায়েও উল্লা। খা! _নিশাপুরের সৈয়দ 

জামালের বংশধর সুকুর উল্লা খার পুত্র। 

তাহার মাত। হাফেজ মরিয়াম সম্রাট 

আলমগীরের কন্ঠ। জেবউন্নীস। বেগমের 

শিক্ষদ্িত্রী ছিলেন। তাহার আধিপত্যে 

তাহীর পুত্র এনায়েৎ উল্লা আড়াই 

হাজার সৈন্ের নায়কত্বে প্রতিষ্টিত হন। 

ক্রমে উন্নতি লীভ করিমা। »আাট 



এনায়েও উল্ল। 

মোঁছাম্মদের সময়ে তিনি সাত হাজার 

সৈন্তের নায়ক হন। তিনি কয়েক খান! 

গ্রন্থও রচন। করিয়াছেন । ১৭২৫ খ্রীঃ 

অবে তীহার মৃত্যু হয়। 

এনায়েও উল্লাঃ শেখ- তিনি দিল্লীর 

অধিবাসা । তিনি অতি উৎকৃষ্ট আমোদ- 

প্রদ “বাহার দানস” নামক গল্পের বই 

লিখিয়াছেন। জ্ুনাথন হুট (01700107)) 

3০০৮) এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে অন্তুণাঁদ 

করেন। 

এনায়েও গ1--তা।হাঁর কবিজন সুলভ 

লাম আদন।| তাহার প্রকৃত নাম 

মোহাম্মদ তাহির। তিনি জাফর খাঁর 

পুর। তাহার রচিত অনেক গুণি গ্রন্ 

আছে। তন্মধো "শাজাহান" নামক 

গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ । ইহা সম্রাট 

শাজাহানের রাজত্বের ইতিহাস । ১১৬৬ 

হী; অন্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

এনি বেসান্ত __ (1175, ঠা 

1309881৮) যে সকল ইংরেজ মহিল। ও 

পুরুষ ভারতবর্ষের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা 

'ও ভালবাসা পোষণ করিতেন এবং 

নিঃশ্বার্থভাবে ভারতের উপকারের জন্য 

পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিঘাছেন, 

এনি বেসান্ত তাহাদের মধ্যে অতি উচ্চ 

স্থান অধিকার কবেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্ধে 

তিনি ইংলগডে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার 
পিতার নাম উইলিয়াম পজউড। তিনি 

ইংলও, জাম্মীণি ও ফ্রান্সে শিক্ষাপ্রাপ্তি 

হন। বিংশতি বসব বসে রেভাঃ 

জীবনীশকোষ ৪০২ 

ফাঁন্ক বেসাস্ত (1১0৮. 1175010 130988100) 

নামক ধর্যাজকের সহিত তাহার 

বিবাহ হয়। কিন্তু কতিপয় বৎসরের 

মধ্যেই তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়। 

তাহার পর কিছুকাল বিখ্যাত ইংরেজ 
বাগী ব্রষডল ( [)101970)1)) সাহেবের 

সহিত মিলিত হইয়া, তিনি নাস্তিকত। 

প্রচার করিতে থাকেন | তাহার 

পর ম্যাডাম ব্রাভান্কি (78100900)076 

1317589800 ) নামক এক মহিয়সী 
মহ্লাির রচিত 'মিক্রেট ডক্টিন, 
(5০০০৮ 10016) নামক গ্রন্থ পাঠে 

তাহার মনোভাব পরিবর্তিত হইয়। 

বায় এবং [তনি গ্রন্থকত্রীর শিল্পা হন। 

অতঃপর, ১৮৮* শ্রীঃ অন্দে তিনি 

তত্ববিদ্যা' মঘিতি'  (700095015)1981 

৯০০190/) তে যোগদান করেন এবং 

তদবধি আমরণ এ সমিতির সন্বপ্রকার 

উন্নতি ও তন্ত্ববিদ্ভার (11000095011 ) 

প্রচারের জন্য মমুদর শক্তি ও সামর্থ্য 

নিয়োগ করেন। কর্ণেল অলকটের 

(091070] 01০9$6) মৃত্যুর পর, তিনি 

উক্ত সমিতির পরিচালিক। হন। তিনি 

দীর্ঘকাল উক্ত গমিতির মুখপত্র থিয়সা্ফ 

(01109501015) লামক পত্রিকা অতি 

যোগ্যতার সহিত যম্পাদন কৰেন, 

এবং উক্ত সমিতির কার্য পরিচালনের 

জন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুণার 

পর্যটন করেন। তাঁহার পরিচালনার 

কৃতিতে ভারতে এবং জগতের অন্থান 



৪০৩ 

স্থানেও উক্ত সমিতি নিশেষ প্রতিষ্ঠা 

লাভ করে। 

এনি বেশান্ত ভারতের--বিশেষভাবে 
হিন্দুধন্ম ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর 
শ্রদ্ধাবতী ছিলেন। হিন্দুগণ যাহাতে 

নিজ ধঙ্ধের মূলত সম্যকর্ণপে উপলব্ধি 
করিতে পারে, তজ্জন্ঠ৪ তিনি সবিশেষ 

চেষ্টা করিতেন ৷ প্রবন্ধপ্রকীশ ও 

বক্তৃতার দ্বারা তিনি এই বিষয়েও 

প্রভৃত পরিশ্রম করেন। তিনি বেণহুষ! 

ও আহারাদি বিষয়েও হিন্দুভাবাপনর 

ছিলেন । ভারতীর বাঁলকবালিকা গণ 

যাহাতে সাধারণ জ্ঞানাজ্জনের সহিত 

জাতীয় ধর্ধু ও সন্নীতি শিক্ষালাভ করে, 

তদ্দিষয়েও তাহার এীকান্তিক আগ্রহ 

ছিল। প্রধানত; ধশ্মবিষনক প্রচারিক। 

হইলেও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 

সহিতও তাহার ঘনিষ্ভ যোগ ছিল। 

রাজনীতি ক্ষেত্রেও তিনি দীর্ঘকাল 

বিশেষ গুরুতর কার্যে পিপ্ত ছিলেন। 

এই সংকরবে ১৯১৪ খ্রীঃ অন্দে তিনি 

“কমন উইল (00120100017 ৫81) 

নমক পাত্রক! প্রকাশ করেন। কিছু- 

কাল পরে মাদ্রীজ উদার নৈতিক দলের 
মুখপত্র স্বর্$গ “দিটিজেন+ (01020) 

নামক পঞ্জিকা প্রকাশ হইলে, “কমন 

উইলে'র প্রকাশ বদ্ধ হইব| যায়। 

অঙঃপর ১৯১৪ সালের মধ্যভাগে 

তিনি «মাদ্রাজ প্রাপ্ডার্ড ( 0180183 

১০১:)]০৭ ) নামক দে।নক পাশ্রকার 

ভারভীয়-এঁতিহাজিক এনি বেসাস্ত 

স্বত্ব ক্রয় করিয়া! উহা! “নিউ ইপ্তিয়া+ 
(ও 10018) এই নৃতন নামে প্রকাশ 
করিতে থাবেন। উক্ত পত্রিকায় 

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন সংশ্লিষ্ট 
বছ মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। এ সকল প্রবন্ধাদি অনেক 

সময়েই ভাবত সরকারের মনঃপৃত 
না হওয়ায় তাঁহ!র নিকট হইতে ১৯১৩ 

| অব্ের মে মাসে ছুই হাজার টাক! 

জাঁমীন চায় হয়। তছুপরি বোম্বাই 

ও মধ্য প্রদেশে গ্রবেশ করিতে নিষেধ 

করিয়া তাহার উপর এক নিষেধাজ্ঞা 

প্রচারিত হয়। 

অন্ঠান্ক ব্রিটাশ উপনিবেশের স্থান 

ভাঁরভবর্ষ৪ যাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 

অংশীধাবরূপে স্বারত্বশীসন ( [1900 

11016 ) লাভ করিতে পারে, তছন্দেশ্রে 

তি প্রথমে “হোম রুল” সম্থন্ধে পুৃস্তক। 

গ্রভৃতি প্রচার ও দেশের শান স্থানে 

বক্তৃতা প্রদান করিতে থাকেন। তাহার 

কিছুকাল পরে, ১৯১১ খ্ীষ্টাবে মাজ্রাজ 

নগরে তিনি 'ছোঁম কল লীগ” (19106 
1016 1,68৫) নামে এক রাজনৈতিক 

জ্ঘ প্রততিষ্তী করেন | পুর্ীক্ত “নিউ 

ইয়া” কাঁগজকেই উক্ত সজ্বের মুখ- 

পত্র করিয়া এতদ্িষয়ে প্রচার কাঁধ্য 

চালাইতে থাকেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্ের 

জুন মাসে খর প্রচার কাঁর্যের ফলস্বরূপ 

তিনি এবং তাহার ছুইজন সহকর্মী 
অন্তরীণ হন। তাহাদের মুক্তির অন্ত 



এনিবেসান্ত 

দেশের সর্বত্র তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 

হয় । তৎফলে কিছুকাল পরেই তাহারা 

মুক্তিগীভ করেন । মুক্তিলাঁভ করিয়৷ 

তিনি পুনরায় “নিউ ইগ্ডিয়ার” কর্তৃব- 

ভার গ্রহণ করেন। 

গবর্ণমেণ্টের দমনমূলক সকল 
প্রকার কার্যেরই তিনি অতি 'তীৰ 

সমালোচনা করিতেন; কিন্ত মহাজ্মা 

গান্ধী প্রবন্তিত সত্যাগ্রহ এবং অমহ্- 
যোগ আন্দোলনের সহিত তাহার 

সবিশেষ সহান্ভৃতি ছিল না । সেই 
কারণে পরে কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ট 

যোগ রক্ষা করিতে না পারিয়], উদার- 

নৈতিক দলের (220077] ]11)0121 

[000701010) মহিতবোগদান করেন। 

মণ্টেগু চেমস্কার্ড শাসন সংস্কার 
প্রবর্তিত হইবার পর শ্রীসুক্ত1 বেসান্ত্ের 

আন্দোলনের ফলম্বক্ধপ ১৯২৪ গালে, 

“কমন ওয়েলথ অন হীাগুরা খিল? 

( €:07710017056210]। 01 11101810111) 

নামে একটা বিলের খসড়া রচিত হয়। 
উ্ বিলে ভারতবর্ষকে পুর্ণ উপনিতে- 

শিক অধিকার দেওয়া হুইম্াছিল | 

ব্রিটাশ শ্রমিকদল এই বিণটা গ্রহণ 
করিয়/ছিলেন এবং একজন শ্রমিক- 

সদন্ত উহ প্রথমদফা আলোচনার জন্গ 

পাণিয়ামেণ্টে উপস্থিত করিয়াছিলেন। 

কিন্তু ইহার আর দ্বিতীয়দফা আঁলোচন। 

হয় নাইঃ জুতরাং বিলটী বাতিণ হইয়! 
যায় এবং শ্রীঘুক্তা বেপান্ত রাজনৈতিক 
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ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন । 

সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি 

থিয়পফি ক্যাল 

সম্মিলনে এক বক্তৃতা করেন। ইহাই 

তাহার শেষ সাধারণ বক্তৃত! | 

১৯১০ গ্বীঃ অবে মান্ত্রাজ নিবাসী 

এক ত্রাঙ্গণ ভদ্রলোক তীহার দুইটা 
অপ্রাপ্ত বরম্ক পুত্রের সমুদয় দায়িত্ব 

স্বেচ্ছায় এনি বেপান্তের হস্তে সমর্পণ 

কনেন এবং তিনিও আন্ন্চিত্তে তাহ। 

গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র ছুই বতসর 

পরেই, বালকদ্বদ্ধের পিতার মনোভা? 

পরিবর্তিত হয় এবং তিনি এনি- 

বেশাস্তকে অভিভাবকত্ব হইতে বঞ্চিত 

করিবার জন্য, এক মোকর্দীমা। উপস্থিত 

করেন । মান্্র'জ হাইকোর্টের বিচারে 
শহাঁহাঁর পরীজয় হর কিন্ধু এলিবেসান্ত 

প্রিতি-কাউন্সিলে আপীল করিয়। নিজ 

অধিকার অক্ষুণ্ন রাখেন। এ বালক 

দুইটার অন্ধতম জে, কৃষ্ংমূর্তি, পরে 

“তব্ববিদ্া সম্প্রদায়ে?ঠ একজন নেতৃ- 

স্থানীর হইয়ছিলেন। 

১৯১৭ খ্রীঃ অন্দে কলিকাতাতে 

কংগ্রেদের যে অধিবেশন ইয়, তিনি 

ভাহার সভানেতীর পদে বুতা হন এবং 

গ্রেসের প্রেসিডেন্ট রূপে ১৯১৮ হ্রীঃ 

অন্দে ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ 

করেন। ১৯১৫ সালে বোম্বাই নগরে 

কংগ্রেমের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে 

তিনি ভারতের জন্ ম্বায়ত্বশাসন দাবী 

১৯৩১ 

(117009501)1)102] ) 



৪০৫ 

করিয়া উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া 
ওজম্িনী ভাঁষাম্ন এক বক্ততা প্রদান 
করেন। তিনি বরাবরই নির্ভীকভাবে ! 

সরকারী দমননীতির প্রতিবাদ 

করিতেন ৷ উচ্চপদস্থ রজকর্ম্মচারী-। 
তি 

দিগের অগ্ররোধ বা ভন প্রদর্শন কিছুই | 
পদে নিধুক্ত ইইয়াছলেন। ১৮৫৫ রী তাহাকে তাহার কর্তব্পথ হইতে 

চাত করিতে পারে নাই । ভারত- 
বাসীর নৈতিক, মাঁধাত্বিক ও রাঁড- 

নৈতিক সর্ধগ্রকার উন্নতির জন্ত 

আমরণ বথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া এই 

ম্নম্বিনী মহিল। ১৯৩৩ সালে সেপ্টেথর 

মাগে পরলোক গমন করেন। 

এবট অগস্টাস্ -- (40:৮৯ 

4১০6৮) তাহার জম্ম ১৮০৪ গ্রীঃ 

অব্দে। তাহার পিতা এইচ, এ, এবট 

( 1]. 4. 1)১০৮৮) এবং ভ্রাতা নার 

ফেডারিক এনট (সা 100006] 

4১0)0০%) ও মার জেমস্ এপট (৯11 

1810605 81)])060 তিনি উইনচেষ্টার, 

ওয়ারফিল্ড প্রতি স্থানে শিক্ষা লাভ 

করেন । ১৮১৯ খরা অন্দে তিনি 

বাঙ্গালার সৈহ দলে এবেশ করেন। 

১৯২৫-২৬ সালে ঠিনি ভরতপুর যুদ্ধে 

নিঘুক্ত ছিলেন৷ ১৮১৮-৩৯ খ্রীঃ অবে 

কান্দাহার যুদ্ধে, তিনি পিদ্ধুর সৈম্ক দলে 

নিযুক্ত ছিলেন এবং গজনী আক্রমণে, 

কাধুল অধিকারেও তিনি উপস্থিত 

ছিলেন। কৌহিস্থান যুদ্ধে তিনি মেলের 

সঙ্গে ছিলেন এবং তাহার সঙ্গে জালাল! 

ভারতীয়-এভিহাসিক এবট 

ঝদে প্রতাবর্তন করিয়। ছিলেন । 

১৮৪২ শ্রী; অৰে জালালাবাদ আক্রমণে 

তিনি সৈম্ত চালনা করিয়াছিলেন । 

1লিনে পোলকের সাহাযাকারী সৈন্য 

দলে [৩শি দৈন্ চালনা করিয়াছিলেন 

তিনি গবর্ণর জেনারেলের দেহরক্ষী 

অন্দে তিনি ইন্ম্পেক্টার জেনারেল অব 
আঁডনেন্লা (1751)90001 0900918] ০0 

()10101106) পদ লাভ করেন। ১৮৫৯ 

শ্রাঃ অন্দে তিনি অবর গ্রহণ করেন। 

১৮৬০ খ্রীঃ অন্দে মেজর জেনারেল পদ 

প1৬ করেন। ১৮৩৭ খ্রাঃ অবে তাহার 

ঘুভা হয়। 

এবট, ফ্রেডারিক, সার -_ (31: 
110081100 4১১০৮) মার জেইমম্ 

এবটের ভ্রীতা। তাহার পিতা হেনরি 

( |], 4, 400৮6) এলেকছিয়।ন এবট 

কলিকাঁতার প্রমিদ্ধ ব্যবসারী ছিলেন। 

১৮০৫ সালে কলিকা তাতে ফ্রেডারিকের 

জন্ম হয়। তিনি ওয়ার ফিল্ড এবং 

এডিকথ্বে নামক স্থানে শিক্ষানাভ 

করেন । ১৮২৩ মালে তিনি ভারতে 

আগমন ক।রয়! বাঙ্গালার পৃত্ত বিভাগে 

প্রবেশ করেন। ১৮৪৮ তিনি মেজর 

জেনারেল হন । -৬২৪-২৬ খ্রীঃ অব্ধে 

্রর্ধদেশের ঘুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। 

১৮৪১ খ্রীঃ অন্দে তিনি কলিকাতীয় 

গেরিখন ইন্জিনিয়ার (08701510ম 

12110171007) পদে নিষুক্ত হন] ১৮৪২ 



এবট 

খ্রীঃ অবে কাবুল পুনঃ অধিকারে তিনি 

পোলকের সাহাধ্যকারী সৈন্যের প্রধান 

চালক ছিলেন। ১৮৪৭ থ্রী; অর্ক 

তিনি অবসর গ্রহণ করেন। 

স্ব; অবে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। 

১৮৯২ খ্রীঃ অবে তাহার মৃতু হয়। 

এবট, সপগ্ডাস এলেকসিয়াস -_ 
(9%0100678 416005 4৮1109৮৮)- 

১৮১১ খ্রীঃ অর্ধে তাঁভার জন্ম হয়। 

তাহার পিতা হেন্রী এলেকাসিয়াঁস এবট 

(খা 41105 4১1)১0৮৮ কলি- 

কাতার একভন বিখ্যাত সওদাগর 

ছিলেন। ১৮২৮ খ্রীঃ অর্ধ সৈনিক- 

বিভাগে কন্মে নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ 

সালে তিনি সার হেন্রী লরেন্দের 
অধীনে (581 110] ]019000) 

“রেভিনিউ সার্ভে? বিভাগে শিযুক্ত হন। 

১৮৪৫ খ্রীঃ অৰে নুদকিযুদ্ধে তিনি 

উপস্থিত ছিলেন । তিনি নর্ড হাডিগ্রের 

এডিকং নিধুক্ত হইয়াছিলেন | শিখ- 

যুদ্ধে তিনি বিশেষ্ূপে আহত হইয়া 

শয্যাশায়ী হন। আরো গ্যলাভ করিয়া 

১৮৪৭ সালে অন্বালার ও ১৯৪৯ 

নাগ হুশিয়ারপুরের ডিপুটা কমি- 

শনার হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে 
হুশিয়ারপুরে ছিলেন । ১৮৫৮-১৮৬৩ 

সাল পর্যন্ত লক্ষৌএর ডিপুটী কমি- 
শনার ছিলেন | ১৮৬৪ সালে সৈনিক 

বিভাগে ত্রিবেট মেজর হন। প্র সালে 

তিন কীর্ধ) হইতে অবসরগ্রহণ করিয়। 

১৮৫৪ 
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দীর্ঘকাল সিদ্ধু-পাঞ্জাব-দিল্লী রেল- 

ওয়ের এজেণ্টের কাধ্য করেন। ১৮৯৪ 

সালে তিনি পরলোক গমন করেন। 

এবট, সার জেমস্--(১1 ৭৮706৪ 

/07১০৮৮--১৮০৭ খ্রাঃ অবে তাহার 

জন্ম হয়। তীহান্র পিতা হেনবী 

এলেক্সিয়াম এবট (1107)17 4১107010108 

4))০৮ট) কলিকাতার একজন সওদা- 

গর ছিলেন। তিনি ইংলগ্ডের ব্লেকহেথ 
(13101016261) ও এডিকন্বি নামক 

স্থানে ($0050%109০) শিঙ্গা প্রাপ্ত 

হন। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্ধে তিনি সৈনিক 

বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভার-নবধে 

আগমন করেন। ১৮২৫-২৬ শ্রীঃ অব 

তিনি ভরতপুর যুদ্ধে পিণ্ু ছিপেন। 

১৮৩৪-৩৯ খ্রীঃ অবে তিনি সিন্ধু সৈন্ 

দলে প্রবেশ করিনা কাণাহারে গমন 

করেন । ১৮৩৯ খ্রীঃ অবে ডি, আরখি- 

টউডের অধীনে (1). 415 19৫) 

হিরাট নগরে গমন করেন। তথা 

হইতে মধ্য-এপিয়ার থিবা নগরে গমন 

করেন। সেই সময়ে খিবার অধিপতি 

কতকগুলি রুদীয় ভদ্রলৌককে বন্দী 

করিয়াছিলেন । তাহাদের মুক্তির জন্য 

তিনি চেষ্টা করেন! তৎপরে খিব1- 

পতির কাঁধ্য ব্পদেশে রসীর বাগধ|নী 

সেণ্টপিটাস বর্গে গমন করেন। তৎপরে 

১৮৪০ সালে ইংলগ্ডে গমন করেন। 
কিছুদিন অন্তর চাকুরী করিবার পরে, 

১৮৪৫-১৮৫৩ খ্র; অব পধ্যন্ত হাজর 



৪০৫ 

অঞ্চলের কমিশনার ছিলেন। দ্বিতীয় 

শিখধুদ্ধে তিনি অদাধারণ বীরত্ব 
প্রদর্শন করেন। এই্পে নানাস্থানে 

কাজ করিয়৷ তিনি যথেষ্ট সম্মানলাভ 

করিয়া কম্ম হইতে ১৮৭০ ঘ্রীঃ অবে 

অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ 

অব তাহার মৃত্যু হন্ধ। তিনি একজন 

কবি ও লেখক ছিলেন । তাহ।র রচিত 

4 61001509010 ০1150) 100))) 

11016 6০ 1২10152,010590৬ 000 

১০. 1১6৮0140010) 4১101067000 

6970 11) (110 1১7:10 প্রভৃতি গ্রন্থ 

সবিশেষ প্রসিদ্ধ | 

এবাদুল্লা_ইহাঁর বাসস্থান চট্রগ্রাম 

বলিরা অনুমান কর হয়। ইনি কৃষ্চ- 

লীল। বিষয়ে প্ রচন। করিয়াছেন । 

এবারত্রন্দি, সার জন -_ (91 
0110) 4১1১0701000) _- ১৭৭২ খ্রীঃ 

অবে তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতা 

(317 13911): 40991001009 )। 

স্বদেশে ইংলগ্ডে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ 

করিয়া, নানাস্থালে যুদ্ধকাধ্যে নিযুক্ত 

হইয়াছিলেন। একবার প্রপিদ্ধ নেপো- 

লিয়ান বোনাপার্ট তাহাকে বন্দী 

করিয়া রাঁখিয়াছিলেন। 

অর্ধে তিনি বোঁণ্বের শাসনকর্তী ও 

প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন । 

১৮১৩ খ্রীঃ অর্ধের .২১ শে মে হইতে 

১৮১৪ খ্রীঃ অবের ১৬ই সেপ্টেম্বর 

পর্যযপ্ত তিনি মান্দ্রাঞজের শাসনকর্ত। 

১৮০৯ খ্রীঃ 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক এবেডি 

ছিলেন । ১৮১৫ খরা; অবে তিনি 

পালিয়ামেপ্ট মহাঁসভার সভ্য হন। 
১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী, 

তিনি পরলে।ক গমন করেন । 

এবারক্রন্ঘি, সার রবার্ট _ (81৮ 
1১09০01% 4১0১০01010101)য ) -- তিনি 

১৭৫৮ খ্রীঃ অবে সৈনিক বিভাগে 

প্রবেশ করিয়। উত্তর আমেরিকায় কর্ম 

করিতেছিলেন । ১৭৮৮ থ্রী; অবে 

তিনি ভারতে আগমন করিন্না, ১৭৯০ 

শর; অবে বোন্বাই প্রদেশের শাসন- 

কর্ত। ও পরে প্রধান সেনাপতি হন। 

১৭৯২ খ্রীঃ অন্দে টিপু স্থুলতানের মহিত 

নুদ্ধে(তনি ভারতের তদা শীস্তন শাসন- 

কর্তী শর্ড কর্ণওয়ালিসের (1,979 

(19100591115) সহকারী ছিলেন। 

১৭৯৪ খ্রীঃ অবে তিনি রোহিলখণ্ডের 

বাতিন। নামক স্থানে রোহিণাদ্দিগকে 

পরাস্ত করেন। পরে ইংলগ্ডে প্রত্য।- 

গমন করিম ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্ধে তিনি 

পাঁলির[মেণ্টের নভ্য হন। ১৮২৭ খ্রীঃ 

অব্দের নবেম্বর মাসে তিনি পরলোক 

গমন করেন । 

এবেডি, হেনরি রিচার্ড__.[7০05 
13101)010 4১০০৭19)--তিনি ১৮৫৮ খ্রীঃ 

অন্দে সৈম্দলে প্রবেশ করেন । ১৮৬৮ 

খ্রাঃ অন্দে তিনি আবিসিনিয়ার যুদ্ধে 

নিধুক্ত ছিলেন এবং ১৮৭৯-৮০ খ্রীঃ 

অন্ষে আফগান যুদ্ধে ও কান্দাহার 

অবরোধে তিনি লিপু ছিলেন 



এবেরিগ 

এবেরিগ মেকে, জজ রবার্ট__ 
(99076 10106] 49110100190" 

॥৪)--১৮৪৮ শ্রীঃ অবে তাহার জন্ম 

হয়। তীহার পিতার নাম রেভাঃ 

ডাঃ জেমস্ এবেরিগ মেকে (10৮. 

1) 2210005 401110]) 818075) 

তিনি স্বদেশ স্কটলও দেশে, প্রথম শিক্ষা 

প্রাপ্ত হন। তৎপরে কেম্ত্রিজ ও 

অক্সফোর্ডে শিক্ষা-লাভ করিয়া ১৮৭০ 

তব; অন্দে শিক্ষা-বিভাঁগে কর্মমগ্রহণ 

করিয়া! ভারতবর্ষে আগমন করেন। 

প্রথমে বেরিলি মহরে ততৎপরে ১৮৭৩ 

সালে দিলী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের 

অধ্যাপক হন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব নলরাম- 

পুর কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ও নলরাঁম- 

পুরের রাজার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। 

১৮৮০ শ্রীঃ অব্য কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠা- 

লয়ের অগ্ভতম সদস্ত (16119) নিযুক্ত 

হন । তিনি এইমময়ে অনেকগুলি 
গ্রন্থ রটনা করেন। (1) 4 1702100 

09০] 01 1717700500 (9) 71910100981 

01 1700191) ১00৮5 (3) 2২৪61৮০ 

0171065 2180. 01617 905605, (4) 1106 

90$6161 01) 1)7110008 81)]) 0111015 01 

0200] 10018, 116065-000 085 

10) 00059, 19010 086 604 01 ৪11 

411 03819% প্রভৃতি গ্রন্থ গ্রধান। 

এততদ্ব্যতীত তিনি বহু সাময়িক পত্রে 

1000 1১১116108] 0118: এই ছদ্ম 

লামে বুপ্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি 

জীবনা-কোষ ৪০৮ 

অতিউচ্চ হৃদয়ের লোঁক ছিলেন । 

১৮৮১ শ্রী; অবের জানুয়ারী মাঁসে 

সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করেন। 

এমাম উদ্দিন _ একজন বিখ্যাত 
দরবেশ। ইনি শ্রীহট্রের প্রসিদ্ধ দরবেশ 

হজরতশাহ জালালএমনির অন্ততম 

অনুগত শিষ ছিলেন । 

এমাম উদ্ধিন- নবাব মুশিদকুলী খার 
আমলে ইনি হুগলীতে একজন সুদক্ষ 

কোতম়্াল ছিলেন। তিনি একজন 

মুবলের কণ্তাকে বলপুব্ধক পিতৃণৃহ 

হইতে লইয়! বাওয়ার অপরাধে হুগলীর 

ফৌজদারের নিকট অভিযুক্ত হন বিন 
ফৌজদার সুবিচার করেন লাই। 

কন্তার পিতা অতঃপর নবাব দরবারে 

প্রার্থ হন। অভিযোগ সত্য প্রমীণীত 

হওয়ায় নবাব মুশিদকুলী খ। কোরাণের 

নির্দেশমতে অপরাধীকে লোষ্-নিক্ষেপে 

হত্য। করিবার আদেখ করেন । 

এমাম ন্ুুকুর উল্লা- একজন বিথ্যাঁত 
দরবেশ। তিন শ্রীহট্রের প্রসিদ্ধ 

দরবেশ হজরত শাহজালাল এমনির 

অন্ততম শিষ্য ছিলেন । আন ওয়ার-উল- 

আগলিয়! দেখ। 

এরকান শাহ -- একজন প্রসিদ্ধ 

মুদলমান পীর । লোহজগ্গ দেখ। 

এরমত্তক-তিনি একজন পরিহাসপুর 

নিবানী। কাশ্ীরের অধিপতি ক্ষেম- 

গুপ্তের মহিষী দিদ্দার সময়ে মন্ত্রী 

ছিলেন। তিনি রাজবিদ্রোহী হইলে 



৪8০৯ 

মহারণী দিদ্দ1 তাহার গলদেশে প্রস্তর 
বাঁধিয়া বিতস্তা-মলিলে নিক্ষেপপূর্ববক 

নিহত করেন। 

এরাসাদ উল্ল।-_ (এপাদুল্লা। _ 

ইহার বাসস্থান চট্রগ্রাম জ্লার অন্তর্গত 
বংশখালী থানার অধীন ওলকাইল 

গ্রাম। ইনি ঞঞ্ঞানসাগর” «গিরাজ- 

কুলুল” প্রত্ৃতি গ্রন্থ প্রণরন কর্তা আপি 

রাজার পুত্র । “পরমার্থ তন্ববিষয়ে” ইনি 

সঙ্গীত রচনা করিদাছিলেন। পিতার- 

হার ইনিও একাধারে ককির ও কবি 

হইয়াও সংস।র পরিত্যাগ করেন নাই। 
এরিয়ান-গ্রীষ্টায় দ্বিতীয় শঙাবীর 
একজন গ্রীকৃ গ্রন্থকাঁর। ভারতবর্ষ 

সম্বন্ধে তাহার ণিখিত বিবরণ হইতে 

অনেক বিষ জান। যান । 

এরি, সার জেমস. টেলবট __ 
(১11 0910165 1611)06 411)--১৮১৮ 

খ্রীঃ অৰে! তাহার জন্ম হয়। তাহার 

পিতার নাম সার জঞ্জ এরি (1. 

(7101)67] ১111 (060:06 41709) এবং 

ভ্রাতীর নান জঙ এরি। 

তিনি সৈম্থদলে প্রধেশ করেন । ১৮৪১ 

সালে তিনি,জেনারেল এল্ফিনষ্টোনের 

এডিকং হইয়। কাঝুলে গমন করেন। 

তিনি আকবর খার নিকট জামিন- 

স্বব্ূপ কিছুকাল অবস্থান করিরাছিলেন। 
১৮৪২ সালে তাহাকে মুক্ত করা হর। 

১৮৩০ গালে 

ভারভীয়-এতিহাসিক এজলগিন 

তিনি লিপ্ত ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অবে 

কর্ণেল, ১৮৮৭ সালে লেঃ জেনারেল 

বং ১৮৮১ সালে জেনারেল পদলাভ 

করিয়া অবদর গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ 

সালে তিনি পরলোক গমন করেন। 

এলগিন, লর্ড (প্রথম )-_ (787)68 
137000) 10117071091 01 101810 

21)0 1317)0910170)--১৮১১ খ্রীঃ অৰে 

তাহার জন্ম হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ব- 

নিদ্ঠালয়ে |শঙ্গালাভ করিয়া, তিনি 

১৮৪১ খ্রাঃ অবে পাণিয়ামেন্ট মহা- 

সভার সভ্য নিধুক্ত ছন। ১৮৪২ খ্রীঃ 

অন্দে তিনি জাঁনাইক। দ্বীপের শাঁদন- 

কর্তার পদে ণিযুক্ত হন। পরে ১৮৪৬- 

১৮৫৪ খ্রীঃ অব্ৰ পধ্যন্ত তিনি কানাডার 

শাননকর্তী ছিল্নে। ১৯৮৫৭ সাঁলে 

চীনদেশে যুদ্ধ কারবার জন্ত তিনি 

একদণ সৈন্তসহ যাত্রা করেন। পথে 

ভারতপর্ষে আসিয়৷ দিপাহী বিদ্রোহের 

কথ। অবগত হন। তখনকার গব্ণর 

জেনারেল লর্ড ক্যাণিং এর অনুরোধে 

তিনি সেই বিদ্রোহদল দমনে নিযুক্ত 
হয়েন। বিদ্রোহের অবদানে ১৮৫৮ 

সালে দেই সৈম্ভপহ চীনদেশে গমন 

করেন এবং তথাকার বিদ্রোহ দমন 

করেন। তৎপরে তিনি বিলীতে পোষ্ট- 

মা্ীর জেনারেল (7০১৮ 119১661 

06)972] ) কাজে নিযুক্ত হন। ইহার 

১৮৪৩ সালে গোয়াণিয়র যুদ্ধে তিনি ! পরে, ১৮৬০ খ্রীঃ অৰে আবার তিনি 

উপস্থিত ছিলেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধেও | চীনদেশে গমন করেন। সেই স্থানের 



এলগিন 

চীনাদের নিশ্বাঘ।তকতার প্রতিফল 

গ্রদানপূর্ক আবার স্বদেশে 

প্রত্যাগমন করেন। ১৮৬২ মালের 

জানুয়ারী মাসে তিনি ল ক্যাপিংরের 

পরে ভাএতবর্ষের গভর্ণর জেনারেন 

হইয়। আগমন করেন। ১৮৬৩ সাঁণের 
গ্রীষ্মকাল দিমণার ঘাঁপন কারয়া, দেশ 

পরিদর্শনে বাঁহগত হন এবং ১৮৬৩ 

সালের ২০শে নবেম্বর ধরমশাণা নামক 

স্থানে গতাঞু হন। 

এলগিন, লর্ড ২য়_( ৮1০%০1 4১1১- 

সঃ] 138০০) 11701 15011 ০91 

11101) 000 1২100910106) তিনি 

প্রথম লর্ড এলগিনের পুত্র । ১৮৪৭ শ্রীঃ 

অৰে জন্ম গ্রহণ করেন। অল্সফোডে 

তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৪-৯৯ 

গ্রী; অব্দ পর্যন্ত ঠিনি ভারতবর্ষের পড় 

পাটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিণেন। তাহার 

সময়ে ১৮৯৫ শ্রীঃ অন্দে ভারতের উত্তর- 

পশ্চিম মীমান্তবপ্তী চিত্রলপতি ওমর খাঁর 

সহিত ঘুদ্ধে বহু অর্থ খ্যর হয় । ১৮৯১ 

মালে বোনকে নগরে প্রথম প্লেগ মহা- 

মারীর আবির্ভা1 হর়। ক্রমে ইহা 

তাঁরতের বহু নগরে প্রবেশ করিয়। বন্ধ 

লোকের প্রাণ নাখ করে। কণিকাঁতায় 

প্রথম গ্রেগ দেখা দিলে বু লোক ভয়ে 

সহর ছাড়ি পলারুন করে। এই 

আতগ্ক দূর হইতে না হইতেই ১৮৯৭ 

গ্ব অব্দের মে মীসে গ্রণ ভূমিকম্প 

হইয়া! আসাম ও উত্তরবঙ্গের বহু ক্গতি 

জীবনী-কোব 8১« 

হন্ন। তারপর আবার আফগান 

শীমাস্তে আফিদি জাতি ইংরেজদের 

বিরুদ্ধে ধায়মান হয়। বহু অর্থব্যয়ে 

ইহা প্রশমিত হয়। তাহার পরে লও 

কাজ্জন ভাতের বড়লাট হইয়া আগমন 

করেশ। 

এলফিনষ্টোন, মাউণ্ট ইয়া + 
( 11090110078 111]0011)56026 ) 

তিনি এডনর| বিশ্ববিগ্ঠলয়ে শিক্ষাণা৬ 

কাঁরয়াছিণেন। তাহার জন্ম ১৭৭৯ 

শব; অবঝের ৬ই অক্টোবর । ১৭৯৫ 

গ্রাঃ অৰে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
অধানে একটা কেরাণীর পদ গ্রহ, 
করা ব্ঙ্গদেশে আগমন ববেন। 

ততপন্গে খাপাণনীতে গমন করেন। ১৭৯৯ 

খরা; অন্ধের জানুয়াপীতে অবোধ্যার 

নখাঁধ উদ্জির আলীর আদেশে বেরী 

প্রন্থাতি সাহেবের! নিহত হন। গেই 

সময়ে তিনি পণান করিয়। আত্মরক্ষা 

করেন। ১৮০১ শ্রী; অন্দে মার বেরা 

ক্লোজের গহকারারূপে পেশোর। বাজা- 

রাও এর দরবারে পুনা নগরীতে 

ছিলেন। ততৎপরে তিনি ১৮০৪ খ্রীঃ 

অন্দে নাগপুরে রেদিডেন্ট ছিলেন। 

ঠিনি কাঁবুণে একবার পৌত্যকাধ্যে 
গমন করেন। ৫ই মাচ্চ (১৮০৭) 

কাবুলের আমীর শবাহনুজা অতি সমা- 

দরের সহিত পেশোয়ার নগরে তাহাকে 

গ্রহণ করিণেন কিন্তু কিছুই কৃতকার্ধ্য 
হইলেন না। ১৮১১ খ্রীঃ অন্দে তিনি 



৪১১ 

পেশোয়ার দরবারে পুনা নগরে রেপি- 

ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ 

অন্দর শেষ মহারাট্র! ঘুদ্ধের ফলে 

পেশোয়। বাধষিক ১৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি 

পাইয়া! কানপুরের নিকট খিঠুর নাঁদক 

স্থানে নির্বামিত হইলেন। তাহারই 

পুত্র সিপাই দিদ্রোহের নেতা গ্রসিদ্ধ 

নান/মাহেব : এই যুদ্ধের পরে ১৮১৯ 

--১৮২৭ খ্রীঃ অন্ধ পর্যান্ত এলফিনষ্টোন 

বে।ম্বের গবর্ণর ছিলেন। এই সমর 

মধ্যে তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত 

শিগন, বিচার প্রভৃতি কার্যে সুশৃঙ্খলা 

সপন কাম অবসরঞ্রহণ করেন। 

১৮১৭-১৮২০ খ্রীঃ অন্ধ তান ইউরোপ 

ভ্রমণে যাপন করেন। তাহাকে ভারত- 

বর্ষের বড়লাট হইবার জন্ত ছুইবার 

অনুরোধ করেন কিন্তু তিশি ইহা 

প্রত্যাখ্যান করেন। 1118691য ০£ 

11019, 10150 01 01013010151) 1১050 

11) 016 18১5৮ এ্রভৃতি গ্রন্থ তাহাকে 

অমর করিয়া রাঁথিবে। 

অব্ধের ২০শে নবেম্বর তিনি পরলোক 

গমন করেন। 

১৮৫৯ খ্রীঃ 

এলবুকার্ক _ একদ্রন পর্তুগীজ 

সেনানারক । তাহার সময়ে দাক্ষিণাত্য 

1না খণ্ডরাজো বিওক্ত ছিল। এলবু- 

কার্ক দেখিলেন এই যে, রাজাদের ভিতর 

দ্ধ বাঁধাইয়। দিলে তাহার ও তাহার 

স্বদেশবাদী ও স্বধন্ম(লম্বী থৃষ্টানদিগের 

সমধক অণাভের সন্তাবশ। আছে। 

ভারতীয়-এঁতিহাঁসিক এলি 

এই ভাবিয়া তিনি বিজয়নগরের বাঁজা 

কষ্ণদেব রায়কে প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে 

যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করেন, এবং 

মৈন্তের ব্যয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থ 

প্রদান কগিলে যুদ্ধে সাহাধ্য করিতে 

সম্মত হন। ব্জিয় নগরের সহিত 

তখন পঞ্ভগীজদিগের পারস্ত ও আরব- 

দেশায় থোটকের ব্যবসা ছিল । এই 

সব ঘোড়া অন্ত রাজারা পাইতেন না। 

এক একটা ঘোড়ার জন্ত তাহার 

রাজার নিকট হইতে প্রায় হাজার 

টাকা পাইত। এলবুকার্কের অনতি- 

খিলঘ্বে মৃত্যু হইলে, অপর একজন 

পর্তগীজ সেনাধাক্ষের সাহায্যে রাজ। 
কৃধ্চধেব রায় বিঞাপুরপাজকে ১৫২০ 

 শ্বীঃ অব্দে পরাগ্সিত করেন। 

এলাহিবক্স _ গোলাম হোসেনের 

প্রশিধ্য । ইনি ১৮২৪ খা; অবে জন্ম 

গ্রহণ করেন । ইনি “খুরসেদ জাহানামা 

নামক পৃথিবীর ইতিবৃত্ত সন্কলিত 

করেন। তাহার জন্মস্থান মালদহ 

দিলায়। 

এলিস _- পাটনার ইংরেজ অধ্যক্ষ । 

ইনি বাঙ্গালার নবা৭ মীরকাঁসিমের 

বিরুদ্ধীচরণ করিতেন। ইনি উদ্ধাত- 

স্বভাবের লোক বণিয় খ্যাত ছিলেন। 

নথাব বাণিজ্যশুক্ধ রহিত করা 

ইংরাঁজের স্বার্থ ক্ষ হয়। এলি সাহেব 

জোর করিয়। পাটন1 অধিকার করেন। 
নণাঁব অনুচরগণ সহ এনিসকে কারার 



এলেনবর। 

করেন। ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ খটে । 

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পবাঁব ক্রোধান্ধ 

হইয়া পাটনাঁর বন্দীগণকে হত্য 

করেন । 

এলেনবর।, লর্ভ- (10210 7,01৭, 

1150 15911 0 1511001)0700]) ) 

১৭৯০ শ্রী; অন্ধের ৮ই সেপ্টেগ্ছর তাহার 

জন্ম হয়। কেন্ি,জ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা 
লাভ করিয়া ১৮৯৩ খ্রীঃ অব তিনি 

পালিয়ামেন্টে প্রবেশ করেন । 

পত্র; অব্ধে তিনি ল উপাধি প্রাপ্ত হন। 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোঁড অন 
কণ্টোলের তিশি সভাপতি হন। 

প্রথমবার ১৮২৮-৩০ খ্রীঃ অবে, দ্বিতীর 

বার ১৮৩৪-৩৫ এবং ভৃতীরবার ১৮৪১ 

সালে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
১৮৪১ খ্রীঃ: অবের অক্টোবর মাসে 

তিনি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল 

নিযুক্ত হইয়|! ১৮৪২ শ্রীঃ অন্দের ২৮শে 

ফেব্রুয়ারী কাজে যোগ দান করেন 

তাহার পূর্ববর্তী বড়লাট লড অক্লাও 

আফগান বুদ্ধে যে দুর্নাম অর্জান করেন 

তিনি তাঁহার স্থালন করেন। ইংরেজ 

দূত সার আলেকজাওার বার্ণ 

ম্যাকনাটনের হত্যা পরে বাকী চারি 

হবজার সৈন্ত ও ১২ হাজার অনুচর 

জালালাবাদের পথে প্রত্যাবর্তন কালে 

কতক শীতে ও কতক বিখবামঘাতক 

আফগানদের হস্তে নিহত হয়, কেবল 

ডাক্তার ত্রাইডন (1): 13:7601)) 

১৮২৮ 

জীবনী-কোষ ৪১২ 

ফিরিতে সমর্থ হন। কেবল কতক 

বন্দী ( কতক স্ত্রীলোক, বালক বাঁলিক! 

সাধারণ কর্মচারী) আকবর খার নিকট 

সদয় ব্যবভার পাইয়াছিল। ইহার 
প্রতিশোধ লইঝর জন্য জেনারেল নট, 

( 06)07] 2০৮৮) জেনারেল কিন 

জেনারেল, 

( (701)6]%] ১0110901) 

পথে কাবুলে উপস্থিত 

হইরা তথাকার বাজার পুড়াইয়। 

দিলেন। বন্দীদ্দিগকে উদ্ধার করিয়। 

তাহারা ভারতবর্ষে প্রতাবর্তন করি- 

গেন। গজনীগ্থিত সুলতান মামুদের 

সমাধি হইতে ইংরেজ সৈন্ত একজোড়া 

কবাট খুপিয়। আনিগ্লাছল, তাহাই 

সোমনাথ মপ্ৰিপের লুষ্ঠিত কবাট বলিয়। 

বড়লাট পাঞ্জাবের বড় বড় নগরে 

গ্রদশন করিয়। বাহাঁথুণী নিণেন। 

প্রকৃত পক্ষে ইহ। সৌঁননাথের কবাটের 

অনুকরণে নির্মিত ছিল। তাহার 

সময়ে সিঙ্ধু দেশের আমীগের। ইংরেজ- 

দের বন্ধু নহে, এই সন্দেহে তাহাদের 

রাঁজা ইংরেজ রাজ্যহুক্ত হইল । গোঁয়- 

লিয়ারের গোলযোগ নিবন্ধন পিক্ষিয়ার 

সহিত যুদ্ধ হয়। ১৮৪৩ খ্রীঃ অবের 

সঞ্ধিতে তাহার পর্য।বমান হয়। তিনি 

চলিয়া! গেলে লর্ড হাডিগ্র তাহার স্থানে 

আগমন করেন। তিনি ১৮৭১ খ্রীঃ 

অন্বের ২২৭ে ডিসেম্বর পরলোক গমন 

করেন। 

( 0009121 111)0 ) ও 

পোলক 

ভিন্ন ভিন্ন 



৪১৩ ভারতীয়-এতিহাসিক খেক 

এঁখেক -_ আসামের আহমবংণীয় 
নরপতি স্থুখাংফ। ১৫৫২ খ্রীঃ অব পর্য্ত্ত 

রাজত্ব করেন। সেনাপতি বুড়। গোহাই 

এথেক সেই মমরে প্রধান সেনাপতি 

ছিলেন। স্ুখাংকার পুত্র স্ুশেংকা 

( অন্য শাম প্রতাপ পিংহ ) ১৬০৩ খ্রীঃ 

অব পিতৃমিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 

কাছারদেশ জয় করেন এবং রাঁহ। 

"ামক স্থানে মেলাপাত হস্ুন্দরের 

অধীনে একদল সৈন্য রক্ষ। করেন কিন্ত 
সুন্দরের পুত্র ্রখেক অবহেলা করার 

কাছরীরাজ পুনঃ অধিকার করেন ও 

সুন্দর লিহত হন। প্রতাপ 

নারায়ণ যখন ভানিতে পাঠিলেন, তখন 

তিনি তাহাকে পদচ্যুত করেন । তিনি 

ঝাজ। 

হইয়া 

প্রথমে কোন কোন সামন্ত নরপতির 

সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তৎপরে 

অকৃতকার্য হইগন। কুচবিহারপতি 

পরীক্ষিতের আশ্রকগ্রহণ করেন । 

তৎপরে বাঙ্গীলার মুসলমান নবাবের 

আশ্রয়গ্রহণ করেন ! এই সময়ে 
বাঙলার ননাব আহমরান্য আক্রমণ 

করেন । গেই স্ময়ে থেক নবাব 

পৈম্ুদলে ছিলেন । প্রতাপসিংহ 

তাহাকে ক্ষমা করিতে স্বীকার করিলে, 

প্রখেক নবাবপঞ্গ পরিত্যাগ করিয়। 

আবার প্রতাপপিংহের পক্ষ অবলম্মন 

করিলেন এবং নবাবসৈম্তকে ভীষণ- 

ভাবে পরাস্ত কৰিলেন। কৃতত্ব বাঁজ। 

গ্রতাপ এখেককে নিহত করিলেন। 

৩ 
ওউকোং--একজন চীন পরিব্রা্ক। 

ইনি ৭৫৭-৬০ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্রীরে 

আমিয়! চন্ধুন বিহারে অবস্থান করিয়া- 

ছিলেন। 

ওষ্কার নাথ -_- দশনামী সন্াসীরা! 

ধাযলাননটা মড়ি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত | 

এক একজন টিশেষ ক্ষমতাপন্ন সন্গ্যাদী 

এক একটা মড়ির স্থাপন কর্তী ৷ 

ওক্কারনাথ একটা মড়ির প্রতিষ্ঠাতা । 

ওক্কাক (ইক্ষাকু )-পালি বৌদ্ধশাস্তে 
ওকাঁক নামে এক পরাক্রান্ত নরপতির 

উল্লেখ আছে। তাহাকে শাক্যবংশের 

আদি পুরুষ বল! হইগ্লছে | তিনি 
তাঁহার কনিষ্ঠা মহ্ষীর গুর্তজাত 



ওড়য়নদেব 

সন্তানকে রাজো অধিষ্ঠিত করিবার, 

ইচ্ছায় ওক!ক, করওু, হস্থিনীয় ও শীনী- 

পুর নামক অপর চারি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে 

রাজ্য হইতে নির্বাসিত করেন। রাজ- 

পুর্রগণ পিতৃরাজা হুইতে বিতাড়িত 

হইয়া হিমাঁলর (প্রদেশে গমনপূর্ববক 

বাস করিতে লাগিলেন । বংশের 

পবিত্রতা রক্ষার জন্ধঃ তাঁহার নিজ নিজ 

ভগিনীদিগকেই বিবাহ করেন। এই 

কার্যে তাহাদের পিতার অনুমোদন 

ল।ভ করেন। ত্জ্জন্ত এ রাজপুত্রগণের 

বৃংখ শাক্যবংশ নামে খাত । 

ওড়য়দেব বাদীত সিংহ-দিগম্বর 
সম্প্রদার ভুক্ত একজন জেন গ্রন্থকার। 

তিনি খ্রীঃ একাদশ শতাবীতে খর্তগান 

ছিলেন। তিনি “গন্ধ চিন্তামণি' ও 'ক্ষত্র 

চুড়ামণি” নামক গ্রন্থের প্রণেত! | 

ওমদাদ ওল ওমরা _কণ্ণাটের নবাব 

মহম্মদ আণ খার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৯৫ 

খ্রীঃ অন্দে তিনি পিতৃমিংহাসনে আরো- 

হণ করেন, এনং ১৮০২ সালে পরলোক 

গমন করেন। তাহার মৃতু।র পরে 

ইংরেজ সরকার বাজ্যে শাসনভার 

স্বহন্তে গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন, 

কিন্তু তাহার প্রকৃত আধকারী ইংরেজ 

সরকারের সকল সন্তে সম্মত হহতে 

রাজি ন৷ হওয়ায়, তাহার ভ্রাতুষ্প,ত্র 
আজমউদ্দোন্রু। নিংহাঁসন প্রাপ্ত হন 

কিন্তু শামণভার ইংরেজ সরকারের 

হাতেই থাকে । 

জীবনী-কোষ ৪১৪ 

ওমর খ। খিলিজি-_সুলতান আলা- 
উদ্দিন খিলিজির কনিষ্ঠ পুত্র । তাহার 

পিতার মৃত্ার পরে মাপিক কাফুর 

খোজ।, ১৩১৬ শ্রী; অব ( হিঃ ৭১৬) 

সাত বৎসর বয়সে তাহাকে সিংহাসনে 

পন করেন। কিন্তমালিক কাফুর 

৩৫দিন পরেই নিহত হইলেন এবং ওমর 

খাঁকে তাহার ভ্রাতা মবারক খা, ১৩১৭ 

সালে (হিঃ ৭১৬ )পিংহাসনচাত করিয়। 

স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ করেন। 

ওমর খ। _বাহমনি রাজ্য "প্রতিষ্ঠার 

পূব দাক্ষিণাত্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার 
করিবার জন্ঠ ছয়জন দরনেশ গমন 

করিয়াছিলেন। মহাত্মা ওমর তীহাদের 

অন্ততম ছিপেন। কথিত আছে, সেই 

সময়ে ইন্দ্রায়নি প্রদেশে লৌহগড় ছুর্গে 

এক হিন্দুসক্ন্যাী বাস করিতেন । 

তাহার প্রভাবে 'ওমর খা ধনঙ্মপ্রচাবে 

অদমর্থ হন | অবশেষে ওমর খে 

তাহাঁকে স্থানচাত করিয়] স্বীর ধর্ম 

মত প্রচারে সমর্থ হন। 

ওয়াং খাই লাকৃপাঅন্ত নাম 
ণোকেন্দ্র বীরজিৎ সিংহ | 1তনি মণ 

পুরের মহারাজ শুরচন্ত্র গিংহ ও কুলমচন্ত্র 

[নঘংহের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। 

১৮৯১ সাণের মণিপুর বিদ্রোহে তিনি 

ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিশেষ যড়যন্ত্ 

করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ করিয়াছিলেন 

বলিয়া, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড 
দ্রণ্ডত হন। 



৪১৫ 

ওয়াজিদ আলি খ।পনি-করটিয়ার 
খ্যাতনামা জমিদার ও জননায়ক। 

সাধাগণের নিকট তিনি চাদনিঞ। 

নামেই সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। 

তাহার পুর্ব পুরুষগণ মুসলমান বাঁদশাহ- 

গণের আমলে উচ্চ বাঁজকার্ষেয নিধুক্ত 

থাকিয়া! সম্পত্তিশালী হন। ওয়াজিদ 

আনি খ! আদর্শ জমিদার ছিলেন। 

স্কুল স্থাপন, দাতব্য চি কিৎসাঁলয় প্রতিষ্ঠা, 

কলেজ প্রতিষ্ঠ! প্রভৃতি বহু জনহিতকবর 

কাজে তিনি বহু লক্ষ টাকা ব্য 

করেন। মৃত্ার পুর্বে তাহার যাবতীর 

সম্পান্ত ওরাঁকফু করিয়। তাহার আয় 

জনহিতকর কার্ধে ব্যয় কিবা ব্যবস্থা 

করিরা যান। মহাত্মা গান্ধী প্রবন্তিত 

অমহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া 

দেশের নেতৃস্থাণীন্ম পোকদের মহিত 

কারাবরণ করেন। ধনীন্ুগভ বিণাসিতা। 
তাহার আদৌ ছিল না। সারাজীবন 

গ্রামে বাস করির। গ্রামবাসীদের সুখ” 

দুঃখের অংশীদাঁররপে তাহাদের সকল 

প্রকার দুঃখ, দুর্দশার প্রতীকারে সচেষ্ট 

ছিলেন । বঙ্গাব্দের বৈশাখ 

মাসে অল্প বমসেই তিনি পরলোক গমন 

করেন। 

ওয়াজিদ আলী শাহ -_ তিনিই 
অযোধ্যার শেষ নবাঁব। ' ১৮৪৭ সালে 

(হিঃ ১২৬৩) তাহার পিতা আমজদ 

আলী শাহের মৃত্যুর পর, তিনি লক্ষোএর 

সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

১৩৪৩ 

১৮৫৬ 

ভারতীয়-এতিহা দিক ওয়াটসন 

শ্রী; অন্ধের ৭ই ফেব্রুয়াপী তাহার রাজা 

ইংরেদ সাম্রাজ্য তুক্ত হয়। ইংরেজ 

সরকারের বৃত্তিভোগী হইয়া তিনি 
কলিকাতায় আগমন করেন এবং তথায়ই 

তাহার মৃত্যু হয়। তাহার কবিজন- 

স্থবলভ নাম আক্তার। তিনি কয়েক- 

থান। কবিতা গ্রন্থ রচনা! করেন। গীত, 

বাগ্ভ এবং কবিতা রচনায় তিনি নিপুণ 

ছিলেন । নবাব তাহার ক্ষৌরকার 
আজীম উল্ল! খার একটা বৃহৎ অট্রালিক। 
চারি লক্ষ টাকার ক্রয় করিয়াছিলেন, 

তদ্দবধি ইহার চৌলক্ষি মহল নাম হয় । 
নঝ!বের বাসস্থানর্ূপে পরে উহ1 

চৌনক্ষ মহন *সরাই ইজ্জৎ মহল” 
নামে পরিচিত হয়। তাহার আমলে 

ব্গণামীরা নবাব সরকারে টচ্চপদে 

কাধ্য করিতেন । 

ওয়াটসন ( 9/2%০7)-__ইনি একজন 
ইংরেজ নৌমেনাপতি ছিলেন। ১৭৫৭: 

খ্রীঃ অন্দে বাংলার নবাব সিরাজনোৌল্ল।- 

কর্তৃক কলিকাতা আধকৃত হইলে, 

ক্লাইভের সঙ্গে তিনি কলিকাতা নগরী 

পুনরধিকার করেন । পরে ২২শে 

মার্চ চন্দননগর আক্রমণ করিয়। নয় 

দিন পর, একজন ফরাসী কর্মচারীর 
বিশ্বাসঘাতকতার সহায়তায়, উহ জয় 

করেন। প্র সালের ১৬ই আগষ্ট 
ত্বাহার মৃত্যু হয় এবং কলিকাত| সেণ্ট- 

জঙ্জ গির্জ।র সমাধি ক্ষেত্রে তিনি সমা- 

হিত হন। 



ওয়ারিস 

ওয়ারিস আলী শাহু( হাছী )_ ইনি 
একজন ধর্মগুরু | অযোধ্যার অন্তর্গত 

কারাঁবাকী মহর হইতে ৮ ক্রোশ দুরে 

দেবা নামক গণগ্ুগ্রামে তাহার বাস 

ছিল। হাজীসাহেব হিন্দু, মুমলমান 

উভয় সম্প্রদায়ের লোককে শিষ্য করি- 

তেন | তাহার শিষগণের মধ্যে 

ভারতের শিখ ও ব্রাঙ্গণ, ধোবী ও ভঙ্গী 

পর্যন্ত মকল জাতি ও বর্ণের লোক দেখা 

যার। আলীগড়ের 'প্র্িদ্ধ উকিলবাঁবু 

কানাইয়া লাল, আমীন হাফিজ 

হোসেন খা, দ্বাবুবঙ্গের পরত চতুভু্জ 
নি ও তাঁহার ভ্রাত|। লাঁল মিশ্র কলি- 

কাতার হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার 
এবং পাটনার পরলোকগত জজ সয়ে 

উদ্দীন, ধরমপুরের নবাব আবদুল গফুর 
থা, পাটনার বাবা মুরণীধর, গরার 

সৈয়দ আবছুলা! শাহ, ভূপালের হাফিজ 

পেয়ারে এবং গয়ার ভূতপূর্ব তহথ!লদার 

ফনিহৎ শাহ, আলফ শাহ প্রমুখ প্রার 

চারি হাজার হিন্দু এদং অত্যধিক 

সংখ্যক মুসলমান গৃহস্থ ফকির হাজী- 

শাহের শিশ্ট ৷ হাজীসাঁহেণ মুধলমানকে 

হিন্দুর মন্ত্র দীক্ষা দিতেন এবং হিন্দু 

শিষ্কে মুমলমাঁলের কলম] দয়! বলির 

দিতেন, চিত্তশুদ্ধি লা হইলে নেমাঁজ 

পড়িয়। কোন ফল্ নাই | তাহার 

উপরোক্ত শিষ্য কানাইয়! লাল বলিতেন 

গুরু তহাকে মুসলমানের কল্মাই 

দিয়াছেন । তিনি কল্ম। পড়েন বলিয়! 
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মুসলমান বলিয়৷ নিজের পরিচয় দেন 

না। তিনি প্রেমপন্তী এবং গৃহপন্থী | 

হাজী ওয়ারিম আলীশাহের ধর্ম মতা- 
বলম্বীরা ওয়ারিস সম্প্রদায় নামে অভি- 

হিত। এই সম্প্রদায় প্রেমপন্থী নামেও 

পরিচিত! হাজী সাহেব বিবাহ করেন 

নাই। তিনি জীবনে কথনও পাদুকা 

ধারণ করিতেন লা । পশু বাহনে কখনও 

যাতাগাত করেন নাই। তিনি রেলেই 

যাভাঁয়াত করিতেন এবং অতি বুদ্ধাবস্থায় 

পাক্ীতে বাতায়াত করিতেন। তিনি 

১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন । ১৩১২ 

সালে তিশি দেহরঙশগ] করিয়াছেণ | 

আলীগড়ের নি কটবন্তী ধরমপুরের নবব 

আবছুল গফুর খার গকুরগঞ্জ কুঠির- 
উদ্যানে তাঁহার সমাধি আছে। মৃত্যুর 

এক বৎসর পর্বে তিনি, শিষ্য নবাব 

সাহেবকে স্বীক্ধ সমাধি স্থান নির্দেশ 

করিয়া পিয়াছিলেন। হাজী গাহেবের 

অলৌকিক জীবন কাহিনী তাহার 

শিষ্যদের প্রমুখাৎ শোনা যাঁয়। তা 
অতিশয় চিন্তাকর্ষক। 

ওয়ান্ক। রাইপো। _ মণিপুরপতি 
মহারাজ চন্ত্রকীর্তি সিংহের ভুবন পিংহ 
লামে এক মন্ত্রী ছিলেন। তাহার অন্ত- 

তন পুত্র ওয়ান্ধা রাইপে। । তিনি 

অতিশয় পরাক্রমশালী বীর ছিলেন। 

১৮৮৬ শ্রীঃ অব তিনি বিদ্রোহী হইয়। 

মণিপুর অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। 

কিন্ত সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের বুদ্ধি- 
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কৌশলে তিনি পরাজিত ও পুত্রদের 

মহিত নিহত হন। 

ওয়াহেদ হোসেন -- খ্যাতনাম! 

মুসলমান ব্যবহারজীবী ও লেখক। 
তিনি কলিকাতার গুলিম আদালত ও 

হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট ব্যবছার- 

জীবী ছিলেন। রা্মনীতি আন্দোননেও 

তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। অসহযোগ 
আনোননের সময়ে তিনি কিছুকাল 

কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এক সময়ে 

ভারতীয়-এতিহাসিক ওরন্র 

কলিকাত। করপোরেশনের অন্ডার ম্যান 

(4$110187) ) এবং কিছুকাল বঙ্গীয় 

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। 

সুলেখক বলিয়। তাহার খ্যাতি ছিল। 

বিবিধ মাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত 

প্রবন্ধাবলী তাহার চিন্তাধীলতার পরি- 

চাঁরক ছিল। তিনি করেকথানি গ্রস্থও 

রচনা করেন। ১৯৩১ শ্রী; অৰের 

নব্ঘের মাসে ৬৬ বদর বয়সে তিনি 

পরলোক গমন করেন। 

ও 
ওড়ুলোমি - তিনি বাঁদরারণের 

গ্যাসের ) পূর্নবন্তী একজন বৈদান্থিক 

প্ডত । তিনি ভেদাভদ বাদী 

ছলেন। 

ধেনব _ তিনি একজন, প্রসিদ্ধ 

আরুর্ধেদ শান্্বেনত! ধষি ছিলেন। তিনি 

সুবিখাত আযুর্েদ শান্ত প্রণেতা 

কাণীবাজ দিবোদাদের অন্কতম শি 

৫৩--৫$ 

ছিলেন। তিনি হ্বীয় নামে একখানা 

মূর্থহত। রচন| করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত 

গ্রন্থ এখন আর পাওয়াযায় লা। 

ওরভ্র-একজন আহূর্কেদ শান্ত্রবে। 

খধি। তিনি প্রসিদ্ধ আমুর্ধেদ শান্- 

বেন্তা কাণীরাজ দিবোঁদাসের অন্যতম 

শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় নামে এক 

থ!ন। মংহিত| রটনা করেন 
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(যে সমস্ত নাম যথাস্থানে যায় নাই তাহা অকারাদি ক্রমে 
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রী; অব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তাহার জন্ম 
হয়। ১৭৭৭ থ্রী; অন্দে তিনি হট্ট 

ইত্ডিয়া! কোম্পানীর অধীনে সৈনিক 

বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন । সেনাপতি 

কুটের (001. 0০০৮) অধীনে তিনি 

১৭৮১-১৭৮৩ সাল পর্য্যন্ত কাজ করেন। 

দাঁক্ষিণাত্যে হায়দর আনীর সহিত যুদ্ধে 

কোঁডালরে তিনি ১৭৮৩ সালে বন্দী 

হন। কিন্তপর বংসরেই মুক্তি লাভ 

করেন। ১৮০৩ সালে তিনি সেনাপতি 

লেকের (0:০৪) অধীনে কাঁজ করেন । 

তৎপরে দিলীতে রেমিডেন্ট হন । ১৮০৪ 

সালে হোলকাঁর দিল্লী আক্রমণ করিলে 

তিনি দিলী রক্ষা করেন। ১৮০৮ সাল 

শতদ্ তীরে রণজিৎ দিংহের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ করেন। ১৮১৪ সালে তিনি মেজর 

জেনারেলের পদ পাঁন। সেই বৎসরই 

তিনি নেপাল যুদ্ধে গমন কবেন। 

নলগড় দুর্গ অধিকার করিয়। গুরখা 

সেনাপতি অমর সিংহকে পরাস্ত 

করেন। ১৮১৬ সালে নেপাল সেনকে 

পরাস্ত করিয়া, নেপাল রাজধানী 

কাটমুও নগরের নিকট উপস্থিত হন। 

এই সময়ে নেপাল রাজের সহিত 

ইংরেজদিগের সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৮১৮ 

সালে পিগারি সর্দার আনীররখাকে 

পরাস্ত করিয়। তীহাঁর সহিত সঞ্ধি 

স্থাপন করেন । তৎপরে ব্াজপুতান।, 

দিল্লী, মাঁণব প্রভৃতি স্থানে ১৮২২ সাল 

পর্যন্ত রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮২৫ 

গালে ভরতপুরের জাঠ জাতীয় ক্ষণিয় 

রাজ। বলদেব পিংহ পরলোক গ*ৰ 

করিলে, তাহার ছয় বংসর বরন্ক 

নবানক পুর বলবন্ত সিংহ রাঙ। হন। 

কিন্তু বলদেব গি“হের ভ্রাতুষ্পু্র দুর্জীন- 

শাল বলপুব্বক সিংহাসন অধিকার 

করেন। সেনাপাত মক্টারলোনী. 

বলবন্ত সিংহের পঙ্গীবলম্বন করিয়। 

ছুজ্রনখালকে পরাস্ত করেন। কিন্তু 

তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহাষ্ট 

ইহা অনুমোদন ন। করিয়া, একটা 

অনুসন্ধান কমিটা নিযুক্ত করেন। 

তেজন্বী অকৃট(রলোনী ইহাতে অপমান 

বোধ করিয়া» কম্ম পরিত্যাগ করেন। 

এই বীরপুরুষ ১৮২৫ সালে পরলোক 
গমন করেন। কলিকাতার গড়েরমাঠের 

“অকুটারলোনী কলাম নাঁমক স্তস্ত 
তাহার স্থৃতি বহন করিতেছে। 
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চ-_কাশ্শীরপতি দ্বিতীয় নর পরলোক 
গমন করিলে পর, তাহার পুত্র অক্ষ 

পিংহামনে আরোহণ করেন। তিনি 

খীঃ পৃঃ ৪২৯ অব হইতে খ্রীঃ পৃঃ ৩৬৯ 

অব পর্য্যন্ত ৬০ বৎসর রাজত্ব কারয়। 

পরলোক গমন করিলে, তীঁভার পুত্র 

গোপাদিত্য রাজপদ প্রাপ্ত হন। 

অক্ষয় কুমার বড়াল- বিখ্যাত কবি। 

কলিকাতা নগরে তাহার জন্ম হর। 

বাল/কালে হেরাঁর স্কুলে শিঙ্গা লাভ 

করিয়া, অল্প বয়সেই কর্মক্ষেত্রে গ্রবেশ 

করেন। বালাকাণ হইতেই তাহার 

কাব্যানুরক্তি প্রকাশ পাইয়।ছিল। কথি- 

গুরু বিহারীলালের সংস্পর্শে আমিনা 

তাহ। বুদ্ধি প্রাথ হ। তাহার প্রথন 

কবিতা প্রজনীর মুত্রা” ১২৮৯ বঙ্গে 

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় । ভাভার 

এক বৎসর পরেও তাহার প্রথম কাবা 

গ্রন্থ “প্রদীপ? প্রকাশিত হয়। তাহার 

শ্রেষ্ঠ কাব্য “এষ।” পত্বী বিশ্োগের পর 

রচিত হয় | তাহার অন্ান্ত কাব্য 

গ্রন্থের নাম 'কনকাঞ্জলি (১২৯২), 

ভুল? (১২৯২) ও শিঙ্খ” ১৩১৭ )। 

সাহিত্য” পত্রিকায় তিনি ৪মর খৈয়ামের 

অনুকরণে অনেক খুলি কবিত। প্রকাশ 

করেন | অঙ্গর কুমারের কবিতার 

ভাষ! অনাড়ম্বর এবং তিনি তাহার 

কাব্যে বাঙ্গালী জীবনের সুখ দুঃখের 

কাহিনী বর্ণন৷ করিয়াছেন বলিয়া? তাহ! 

এত আদৃত। বিহারী লালের প্রভাব 

ভারভীয়-এডিহাজিক অথণ্ডানন্দ 

অক্ষয় কুমারের কাব্যে পরিদৃষ্ট হয়। 

তিনি শব্ধ কুশলী ছিলেন। কাব্য রচন! 

কালে মনোমত পদের অনুসন্ধানে 

অনেক সময়ে সুদীর্ঘকাল ক্ষেপণ করি- 

তেন। তিনি প্রোপকারী, বন্ধুবংসল, 

অনাড়ন্বর ও বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। 

অখগ্ডানন্দ স্বামী_বেলুড় রামকৃষঃ 
মঠের ও রামকৃঞ্জ মিশনের অধ্যক্ষ 

পূজা পাদ পরিব্রাজকাচাধ্য । রামকৃষ্ণ 

মঠ ৪ মিশনের স্থাপনাবধি যাহার! 

অধ্যক্ষ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তিনি 

তৃতীর ছিলেন, প্রথম ছিলেন-_-স্বামী 

্রদ্ধানন্দ, দ্বিতীয় স্বামী শিবানন্দ। 

তাহার পুন্দাশ্রমের নাম গঙ্গাধর 

ঘটক। ইনি পল্লীর শ্রীমন্ত ঘটক 

মৃহ/শরের জোট পুত্র । তাহার! গঙ্গো- 
পাঁধ্যায় বংশসন্ভৃত। 

গঙ্গাধর মহারাজ শ্ীমৎ হরি মহা- 

রাঁজের (হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় _ স্বামী 

তুরীরানন্দ) বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং 

তাহারই সহিত একত্রে দীননাথবাবুর 

বাড়ীতে রামকৃঞ্চ দর্শনে যাইতেন। 

ইনি বাল্যকাল হইতেই খুব নিষ্ঠাবান, 
গাত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। রাঁম- 

কুষ্কে দর্শন করিবার দুই বৎসর পরে 

গঞ্গাধর একদিন কাহাঁকেও কিছু না 

বলিয়া, এমন কি অন্তরঙ্গ বন্ধু হরি- 

নাথকেও না জাঁনাইর়া, এক দাধুর 

সন্ধে গৃহতাণগ করেন। তখন তিনি 

মাত্র যোড়শ বা সপ্তদশ বর্ষীয় বালক। 



অখগ্ডানন্দ 

ভ।রতের নান! তীর্থ দর্শন অভিলাষে 

সাধুর সঙ্গে বাটী ত্যাগ করিবার পর, 
তাহার মনে পিতামাতার স্সেহের 

আকর্ষণ প্রবল হওয়ায়, একমাস পরে 

ভ্রমণসঙ্কল্ল তাগ করিয়া নাঁড়ীতে 

ফেরেন। 

অখগ্ডানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের 

পরিব্রাজক অবস্থায়: বহুবার সঙ্গী ও 

সহচররূপে ভারতের নান। ভীর্থে, সহরে 

ভক্তগণের আবাসে এবং হিমাপবের 

নানা! উচ্চশিখরে পাঁ।ভ্রমণ কাঁরয়।- 

ছিলেন । একলাও তিনি অনেকবার 

পরিব্রাজকরূপে তীর্থপর্্যটনাদি করিয়ী- 

ছেন এবং ধামরুষ্ণ শিষ্যমগুলীর মধ্যে 

তিনিই প্রথম তিববতে বাইরা তিন 

বমরকাল বাম করেন এবং সেখানকার 

ভাষা, আচার-ব্যবার, ধন্ম বাবস্থা! ৪ 

ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিমাছিলেন। তাহার 

লিখিত ণতিববতে তিন বৎসর” নামক 

প্রবন্ধ রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 

“উদ্বোধনে” ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত 

হইয়াছিল। 
বামকুঞ্চ মিশনের সেবাকাধোর 

তিনিই প্রথম প্রবর্তক । স্বামী বিবেকা- 

নন্দের প্রবর্তিত সেবাধম্ম প্রাতমার 

তিনিই প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা এবং এই জন্য 

তিনি স্বামীদীর নিকট হইতে বনু 

সমাদর লাভ করিয়াছিগেন। তাহাকে 

নিগিত স্বামীজীর পর্রাবলী হইতে স্বামী 

অথগ্ডানন্দের অনেক কর্ম প্রচেষ্টার 

জীবনী-কোষ ৪২০ 

পরিচয় পাঁওয়া যায় । ১৮৯৫ ত্রীষ্টাব্ধে 
দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়িয়া, যখন 

মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটা স্থান 
হাহাকার করিতেছিল, তখন ইনি প্রথমে 
মহলা নামক গ্রামে, পরে সারগাছিতে 

স্থিত হইয়। এই দরিদ্রনারায়ণ জনসঙ্ের 
সেবায় আত্মোৎসর্শ করেন। । পরে 

সারগাছিতে একটা স্থায়ী আশ্রম ও 

কলাশিল্প গিগ্ভালয় স্থাপন করিয়।, 
স্তাণীর সহার সম্থল্হীন দরিদ্র নারায়ণ- 
গণের স্থারী কল্যাণ সাধনে নিরোজিত 

হইলেন । 

স্বামী অখণ্ডানন্দ জ্ঞানী, প'ণ্ুত, 
তাগী এবং আভড়ম্বরহান উচ্চ্তরের 

সাধু ছিলেশ। তিনি মান, ঘশোণিগ্লায 

কখন৪ অভিভূত হন নাই ; কিন্তু 

তিনি বহুলোকসঙ্জগ ও বহুলোকের 

সহিত নানারূপ আলাপ কথিয়া সময় 

ধ্র করিতে ভালবামিতেশ না । 

নঃ,ঙগ অবস্থায় বা অল্পলোকের সহিত 

আলাপ আলোচনায় তাহার জীবন 

ব্যয়িত হইয়াছে । রামকষ্চের প্রধান 

সপ্তদশ জন সন্যামী শিষ্ের মধ্যে তিনি 

অন্ততম | স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 

মহাপ্রয়াণের পর, ইনি রামকুষ্জ মঠ ও 

মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়া, প্রায় 

তিন বখসর কাল জীবিত ছিলেন । 
১৩৪৩ সালের ২৫শে মাথ বার্ববার 

তিনি ৭২ ণৎসর বয়াঙ্গ পরলোক 

গমন করেন । 



৪২১ 

অগ্রিত্রক্গ-_তিনি মৌধ্যভূপতি অশোঁ- 
কের ভ্রাতুষ্পুত্র ৷ তিনি অশোকের কগ। 

সজ্ঘমিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন: 

তাহার পুত্র স্থুমন তাহারা সকলেই 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অঘোর তন্বনিধি_ ইংরেজী শিঙ্গার 

প্রচলনের প্রথম যুগের একজন লেখক। 
১৮৫৭ রী; অন্দে তিনি সংস্কৃত কবি 

শুদ্রকের মুচ্ছকটিক নাটক অবলম্বনে 

“চারুচরিত” নামে গ্রন্থ রচনা করেন। 

উহ মুল গ্রন্থের উপাখান ভাগ মাত্র 

অধণণ্বন করিয়া রচ্তি হয়। 

অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় _ ণেখক 
ও মমাপোচক। প্রথম জীবনে তিশি 

মশষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কতক গ্রতি- 

ঠিত শ।স্িনিকেতনের আচাধা ও হস্বা- 

বধারক ছিণেন। তন্তরবোধিনী পাবা, 

সাধনা বঙ্গদর্শন প্রঠতি পাত্রকার তিনি 

একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন । তানি 

শ্রীমৎ কপ সনাতন, জীব গোস্বশী, 

এঘুনাথ গোস্বামী, প্রড়ীতির জীবন- 
চিত এচনা করেন । শর পকল.পুস্তক 

শুক্তগণের আদরণীয় হইয়ীছিল। ত!হা4 

মেয়েলী ব্রত” নামক পুস্তকে ঝাঙ্গাণী 

মেয়েদের অনুষ্ঠিত বহু ব্রতের বিখরণ 

পাওয়। যায় । শেষ বয়সে তিনি নণ- 

হাটাতে বাদ করিতেন '। তথাকার 

নানাপ্রকীগ জনহতকর কার্য্যের াহিত 

তাহার ধিশেষ ঘোঁগ ছিণ। 

বঙ্গাবঝে তাহার মৃত ইয়। 

১৩৩৭ 

ভারতীয়-এঁতিহানিক অজপাল 

অচল দিংহ-_মিবাবের প্রাতঃম্মরণীয় 
রাণ! প্রতাপধিংহের সহোদর ও 

রাঠোর শনিগুর সর্দার অখিল রাওয়ের 

দৌহিত্র শক্তসিংহ ছিলেন। শক্তসিংহের 
সপ্তদশ পুত্রের অন্কতম অচল ছিলেন। 
তাহার! শক্তাবৎ নামে খ্যাত। তীহাঁ- 

দের অতুল বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ 
মিবারের ইতিহাস পবিত্র করিয়াছে। 

অচ্যুত কষ্ণানন্দ তীর্থ -_ কাবেরী 
নদীতীরস্থ নীণকণ্েশ্বর নামক স্থানে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতানন্দের 

শিষ) স্বয়ংজ্যেতিঃ, স্বয়ংজ্যোতির শিষ্য 

অচুও কষ্ণানন্দ তীর্থ। তিন অগ্নয় 

দাতের শিদ্ধান্তণেশের উপর “কৃষা- 
পঙ্কাপ নামক এক অপুব্ৰ টাকা রচনা 
করিরাছেশ। তৌত্তিরার উপনিষদের 

শঙঞ্চরতাষের উপর “বনমালা+ নামক 

তাঁ৮ার টাকাও অতি প্রসিদ্ধ। 

অজপাল-_তিনি চৌহানবংশীয় এক 
জন বীর। তিনি মকাবতী নগরী পরি- 

ত্যাগপুব্ধক কতিপয় সৈন্ত ও সামন্ত 

সমভিব্যহারে পুব্বদিকে বাঁঞা করিয়া 

অজরমের এশ্পদে তারাগড় নামক দুর্গ 

স্থাপন করেন এবং (১১৮৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ) 

অক্ষপ্রপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

স্বীয় প্রচণ্ড ভুজবিক্রমের সাহীযো তিনি 

রাজচক্রবন্তী হইয়াছিলেন। নিঃমস্তান 

অন্জক্পপাল পৃথীপাহার নামক স্ববংশীয় 

এক যুবককে পোষ্পুও গ্রহণ করিয়া 

পরণোকগত্ হল! 



অভুলপ্রসাদ 

অতুল প্রসাদ সেন--উত্তর পশ্চিম 

প্রদেশ প্রবাসী লব্ধ প্রতিষ্ঠ বাঙ্গালীদের 

অন্ততম । ১৮৭১ খ্রীঃ অৰে ঢাকাঁনগরে 

তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম 

রামপ্রসাদ সেন। ঢ'কাতে স্কুলের পাঠ 

সমাপন করিয়া কলিকাতায় গমন 

করেন। ও৩থায় বিশ্ববিস্তালয়ের পাঠ 

সমাপন করিয়া! আইন অধায়নের জন্য 

ইংলগ্ডে গমন করেন | বারিষ্টারী 
পরীক্ষার কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া, 

স্বদেশে প্রতাগমনপুর্বক কিছুকাল 

কলিকাতায় আইন বাবসা করেন । 

পরে লক্ষৌনগরীতে গমন করিরা, তথায় 

আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। তদবধি 

আমরণ লক্ষৌতেই ছিলেন । ব্যবহাঁর- 

জীবীরূপে তিনি প্রভূত যশঃ ও অর্থের 
অধিকারী হন। কিছুকাল অযোধ্যার 

ব্যবহারজীবীদের সজ্বের (1731. 4১৯০- 

012001) ) সভীপতিও হইপ্ধছিলেন | 

তিনি তথাকাঁর সব্ধ প্রকার দেশহিতকর 

কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকি- 
তেন। শিক্ষা বিশ্তার কার্যেও তাহার 

সবিশেষ উৎসাহ ছিল এবং অনেক 

গুরুতর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 

তাহাকে একাধিক বার লক্ষে বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের সর্ধাধ্যক্ষের ( ৮1০9 

(11870001101) পদ গ্রহণ করিতে অন্ু- 

রোধ করা হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু 
তিনি এ দাযীত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে 

সমর্থ হন নাই। 
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তিনি স্ুকবি ও উৎকৃষ্ট সঙ্গীত 

বূচরিতা ছিলেন। তাঁহার “বল বল 

বল সবে, শত বীণাবেণু রবে,” “মোদের 

গরব মোদের আশা, আ মরি বাঙ্গলা 

ভাষা» “উঠ গে ভারত লক্ষ্মী” প্রভৃতি 

সঙ্গীত চিরকাল বাঙ্গালীকে আনন্দ দান 

ও জাতীয়ভাবে উদ্/দ্ধ করিবে। জাতীর 

সঙ্গীত ভিন্ন, তাহার ভগপদ্বিষয়ক সঙ্গীত 

ও কীর্ভন গুলিও অতি উচ্চ ও মধুর 

ভাবের আকর। শভীহার কবিতা ও 

সঙ্গীতাবলী “কাকলি, "গীতিকুঞ্জ» 

“কয়েবটি গান” নামে গ্রন্থাকারে প্রকা- 

শিত হইয়াছে । “উত্তরা নামক মািক 

পর্িকার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এখং প্রথম 

সম্পাদক ছিলেন । প্রবাসীবন্ণ সাহিত্য 

সম্মিলনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা 

ছিলেন। দেশের রজনীতি আন্দোপনের 

সহিতও তি'ন আত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত 

ছিলেন । তিন উদার নৈতিক মত।- 

বলম্বী ছলেন। নিখিল ভারত উদার 

নৈতিক সংঘের এক অধিবেশনে তিনি 

সভাপতি নিব্বাচিত হইয়াছিলেন। যুক্ত- 
প্রদেশের উদ্ারনৈতিক পম্মেলনেও 

হইবার মভাপতির পদণাভ করেন। 

তিনি মনপ্রাণে খাট স্বদেশী ছিলেন। 

তিনি পশ্চিমোন্তর প্রদেশ প্রবাসী 

বাঙ্গালীদের সব্বপ্রকার শুভ প্রচেষ্টার 

উতৎসাহদাত। ও তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন 

নেতা ছিলেন। ১৩৪১ বঙ্গাঝের ভান্্র 

মাসে তাহার মৃত্যু হয়। 
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অধর লাল মেন -__ একজন কবি ও 

রাজকর্মমচারী। ১২৬১ বঙ্গাব্দ (১৮৫৫ 

খ্রীঃ) ফান্ধন মাসে তাহার জন্ম হয়। 

পিতার নাম রামগোপাল সেন। অধর 

লাল বঞ্ষিমচন্দ্রের সমসাঁমরিক ও তাহার 

বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অষ্টম স্থান অধি- 

কার করিয়া ১৮৭২ সালে, অধর লাল 

প্রবেশিক1] পরীক্ষায় উত্তীণ হন । 

ততৎপরে ৪র্থ স্থান লাভ করিয়া এফ. এ 

পরীক্গাঁয় কৃতক|ধ্যতা লাভ করিগ। 

ডাক 1)101%) বৃত্তি পাঁন এবং ১৮৪৭ 

খ্াঃ অন্ধে নি-এ, পরীন্ষীয় উত্তীর্ণ হন। 

তাহার দুই বতমর পরে তিনি ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করিয়। নান। 

স্থানে রাজকাধ্য উপলক্ষে গনন করেন। 

১৮৮৪ খ্রীঃ অন্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সদন্ত ছন। তিনি কলিকাতীস্থ এপিরা- 

টিক সোসাইটির ( 4১15৮০ ৭90166১ ) 

নদন্ত ছিলেন । 

[01007 নামে বহু তথ্য পুর্ণ একখানি 

ভ্রমণ বৃত্তান্ত তিনি সম্কণন করেন । 
পাঁঠাবস্থায়ই তিনি কান্য চচ্চায় পপ 

ছিলেন । 'ললিতা সুন্দরী” ও “মেনকা, 

নামে দুইখানি কাব্য গ্রন্থ এ সময়েই 

রচনা করেন । পরে কক্ন্ষেত্রে প্রবেশ 

করিয়! “লিটোনিয়ান?” নাম দিয়া লভ 

লিটনের (1,010 1,৮02) অনেক 

কবিতার পগ্ঠান্ুবাদ প্রকাশ করেল। 

১৮৮৫ খ্রীঃ অন্দে অশ্বহইতে পতনজনিত 

ধনুষ্টস্কাররোগে তাহার মৃত্যু হয়। 
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ভারভীয়-এঁতিহাঁসিক অনস্তরাম 

অনঙ্গ স্ুরী -_ একজন আয়ুর্বেদ 
শান্্বেত্তা । তাহার রচিত গ্রন্থের 

নাম--রসাঁরণ প্রকরণ”। 

অনন্তদেব স্থুরী - তিনি একজন 

আমুর্বেদ শাস্ত্রবেত্। । তাহার রচিত 

গ্রন্থের নাম_-“রসচিন্তামণি” | 

অনন্তবীর্ষ্য--একজন গৈন গ্রন্থকার । 

খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে তিনি মাঁণিক্য- 

নন্দী বিরচিতত “পরীক্ষা মুখস্থত্র” নামক 

গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। তিনি 

'হাঁয়বতার, গ্রন্থেরও এক টীক1 রচন! 
করেন। মাণিক্য নন্দী দেখ। 

অনন্তরাম ওঝা।_-তিনি বাংলার সেন- 

বংণায় নরপতি বল্লাল সেনের পুরোহিত, 

তাম ওঝার পৌত্র। গৌড় নগরের 

নিকট কালিয়। গ্রামে তাহাদের বাস 

হিল। বল্লালের হড্ডিক। সংস্রব ঘটিলে, 

ভীম ওঝা স্বীর বাসস্থান পরিত্যাগ- 

পৃর্বক বভ্তনান পাবনা জিলার পুর্ব 

দানণ ভাগে হাতক নামক স্থানে 

গমন করেন । ভীন ওঝার বংশ- 

ধরেরা কালীরাই গোষ্ঠি নামে খ্যাত। 

অনস্তরাম ওঝ|। রাজা লস্মণ সেনের 

গুরু ছিলেন । 1তনি সিন্দুর ও শাখিনী 

নামক ছুই পরগণ! নিফররূপে গুরুকে 

দক্ষিণ প্রদান করিয়াছিলেন । অনন্ত- 

রাম ওঝা বছ বারেন্দ্র ব্রাঙ্মণকে এই- 

স্থানে বাগস্থান প্রদান্পুব্বক স্থাপন 

করিয়াছিলেন । তাহার বংশধরেরাই 

বাঙ্গালার প্রচীন জমিদার বংশ। 



অনভ্ত স্থুরী 

জনভ্ত স্থরী-একজন বৈদান্তিক 

পণ্ডিত। তাহার পিতামহ অনস্তসোঁম- 

রাঁজি রামানুজাচাধ্যের চৌহাত্তর (৭8) 

জন শিষ্যের অন্ততম ছিলেন। অনন্ত 

সুরীর পত্রী তোতারম্বা, বাঁদি হংসান্ব- 

বহের ( শামান্তর রামান্ুজাচার্ধা দ্বিতীয়) 
ভগিনী ছিলেন। তাহার! দক্ষিণ ভার- 
তের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্ত্র কার্ধী নগরে 
বাদ করিতেন । অনন্তস্থরীর পুত্র 
বেস্কটনাথও একজন প্রসিদ্ধ বৈদাত্তিক 
ছিলেন । তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
মধ্য ভাগে বর্তমান ছিলেন । 

অনহল-_তিনি রাজপুত চৌহান বংশের 
আদি পুরুষ । তাহার রাজত্বক!লে 
তক্ষকগণ মধা-এসিয়া হইতে ভারতে 
আগমন করেন | অনহল মকাঁবতী 
( গড় মণ্ডল) নগরী স্থাপন করেন, 
তিনি কঙ্কন, গোলকুণ্ড, অশির প্রভৃতি 

স্থান স্বাধিকার ভুক্ত করেন। সম্ভবতঃ 
তিনি বিক্রমাদিত্যের প্রার সাঁত শত 

বৎসর পুর্বে বর্তমান ছিলেন। 

অনাদি বর সিংহ _- উত্তর রাটীয় 
সিংহ উপাধিধারী কায়স্থ বংশের আদি 
পুরুষ। তিনি ময়ুরাক্ষী নদীর তীরস্থিত 
অরণাপ্রদে অধিকার করিয় কান্দি 
নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গের তৎ- 
কাঁলীন অধিপতি আদিত্য শূর তাঁহাকে 
গঙ্গার পশ্চিমকূলে ভূমি দান করিয়।, 
সামন্ত নরপতি শ্রেণীতে স্থান দান 
করয়াছিলেন। নি সিংহপুর হইতে 
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কণ্টক নগর ( কাটোয়] ) পধ্যন্ত চারি 
শত খানি গ্রামের অধিপতি ছিলেন। 

অনিল কুমার রায় চৌধুরী_দেশ- 
হিতৈষী কর্মী । চবিবশ পরগণার অন্ত- 

গত টাঁকীর জমিদার বংশে তাহার জন্ম 
হয়। বিশ্ববিদ্ভীলয়ের শিক্ষা সমাপন 

করিয়া তিনি এটর্ণির কাজ শিখিতে 

যান। কিন্তু অল্লকাল পরেই দেশের 
কাজ করিবার জন্য উহা! পরিত্যাগ 

করেন। দীর্ঘকাল তিন কংগ্রেস ও 
স্বরাজাদলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন । পরে মতানৈক্যবখতঃ 
প্রত্যক্মভাবে কংগ্রেসের রহিত অ।? 

যোগ রক্ষা করিতে না পারিলেও দেশ- 
খেবায় কখনও পরাজুখ ছিলেন না। 

বাঙ্গালা দেশে নারীহরণ প্রভৃতি 

নিবারণ কল্পে এবং নির্য।াতীত নারীদের 

উদ্ধার, আশ্রয়দান, অপরাধীদের দণ্ড 
প্রদান প্রভৃতির জন্ত অক্লান্ত পরশ্রম 
করিতেন ! এই পরিশ্রমের ফলেই 
অকালে তাহার স্বাস্থা ভঙ্গ হয়। সাম্প্র- 

দায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে উৎপীড়িত 
হিন্দুদের সাহায্যের জন্ক, তিশি সর্বদাই 
প্রস্তুত থাকিতেন। এহিন্দু সঙ্ঘণ্নামে 
একথানি পত্রিকা তিনি কিছুকাল পরি- 
চালনা! করেন। শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী 
দাস মহাশয়ের সহযোগে তিনি নানা 
স্থানে বাম্াম সমিতির প্রতিষ্ঠ। করেন। 
সর্ব হিন্দুদের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠ। অঙ্ষুর 
র|খিবার জন্ত তিনি গচেষ্ট থাকিতেন 
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এবং তজ্জন্ত কোনওরূপ পরিশ্রমেই নাঁরয়ণকে সাতগড়া নামক স্থানে 
পশ্চাঁৎপদ হইতেন না। তিনি পরছুঃখ- রাজপদে অভিষিক্ত করেন। যছু পর- 
কাঁতর, অমায়িক পন্ধুবংসল, সদাশয় 

পুরুষ ছিলেন । ১৯৩৩ খ্রীঃ অব জুলাই 

মাসে, মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে সন্ন)স- 

রোগে তাহার মৃত্যু ঘটে 

অনুজ নারায়ণ রায়--পাঠান রাজ 
শেরশাহু নাঙ্গল। দেশ আক্রমণ করিলে 

ভাদুড়িয়া একটাকিয়ার জমিদার অনুজ 

নারায়ণ রায় তাহার বশ্ঠত। স্বীকার 

করেন | শেরশাহ তাহাকে শিজ 

ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখেন। পরে দিল্লীর 

সমাট হুমাঘুনের বিরুদ্ধে খেরশাঁত যখন 

যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন তিনি স্বীম 

জোষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ নারাগণকে পাচ 

হাজার সৈহ্ ও পাঁচ লক্ষ টাকা সহ, শের- 

[হের সাহাব্যার্থ প্রেরণ করিণাছিণেন 

অনুপ নারায়ণ রায় বাজ 

তিনি ভাছুড়িগনার জমিদার রাগ 

গণেশের পৌত্র ও যু নারা॥ণের (পরে 

জালল উদ্দিন; পুত্র | যদু নারায়ণ 

১৪১৪-১৪৩১ সাল পর্যন্ত রাজত্বকরেন, 

তিন বৎসর রাজত্ব করার পর, যু 

নারায়ণ মুসলমান ধর্ম অণলম্বনপুর্বক 

গোৌড়ের তৎকালীন নবানের কন্ত। 

আসমান তারাকে বিবাহ করেনল। 

তথন তাহার নাম হয় জালাল উদ্দিন । 

যছু নারায়ণের মাতা রাঁণী ব্রিপুগানুনারা 

দেবী ও পত্রীরাণী নবকিশোগী, তখন 

যদ একাদশ বর্ষীর পুত্র অন্প- 

লোক গমন করিলে, তাহার মুনলমাঁন 

পত্বীর গর্ভজাত পুত্র আহাম্মদ শাহ 

গোড়ের নবাব হন। আহাম্মদ শাহ 

ও অনুপনারায়ণের মধ্যে বিশেষ সপ্তাঁণ 

ছিল। অন্বপনারায়ণ ৬৪ ণৎসর রাজত্ব 

কিয়।, পরলোক গমন করেন । 

অনুরাজ--চৌহান বংশীয় নরপতি 

বিশালদেবের পুত্র। এই অন্থুরাজ 

»ইতেই হাঁরকুণ উদ্ঠৃত হইয়াছে । 
তিনি অশি দর্থ প্রাপু হইয়াছিলেন। 

তাহার পুর ইষ্টপাল আর সাঁগর 

তীরবন্তী খিচিরপত্তনের প্রতিষ্ঠাতা । 
অনুরাজ মুমণমাঁন আক্রমণ প্রতিরোধ 

করিতে অসমর্থ ইইরা নিজ জীবন ও 

অশি নগর শন্র করে অর্পণ করেন 

(১০১৫ খ্রীঃ অব্য )। 

অনুরাজ সিংহু-_রাঁঞপুতানার অন্ত- 

গত বুন্দির রাজা । তিনি দিল্লীর সম্রাট 
আগুরগ্গজীবের সমসামগ্ধিক ছিলেন। 

রাও শাঁও অপুত্রক ছিলেন তাহার ভ্রাতা 

ভমসিংহের পৌত ও কিষণ সিংহের 

পৃত্র অন্ুরাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া" 

ছিলেন। সম্্ট আওরঙ্গজীব দীঁক্ষি- 

ণাত্যে যে সকল অভিযান করেন, 

তাঁহার অধিকাংশগুলিতেই তিনি 

সম্রাটের অনুগামী ছিলেন। একবার 

সমাটের অন্তঃপুরবাঁসিনী মহিলাগণকে 

শত্র' হস্ত হইতে উদ্ধীর করিয়া, মাটের 



অনোমদর্শা 

বিশেষ প্রিয়পাত্র হন | বুধসিংহ ও 
যুধসিংহ নানে তীহার ছুই পুত্র ছিল। 
জোষ্ঠ বুধসিংহ রাঁজ্যাধিকাঁরী হন। 

অনোমদর্শী -- খেরবাদী বৌদ্ধগণের 
মতে, গৌতম বুদ্ধের পুর্বে যে সকল 
বুদ্ধ আবিভূতি হন, তিনি তাহাদের 
অন্ততম। বুদ্ধ দেখ! 

অন্নদ। প্রসাদ সরকার, রায় 
বাহাদুর -- ১৮৫৭ সালে ভাওড়। 

জিণাঁর অন্তর্গত আন্দুল মে!ড়িতে 

তাহার জন্ম হয়| শিবপুর ইঞ্জিনিরাঁরিং 

কলেজ হইতে শিক্ষা সমাপন করিয়া 

সরকারের পুর্তবিভাগে কম্মা গ্রহণ 

করেন। ক্রমে ক্রমে অধাবসাঁয় ৪ 

কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া চিফ ইঞ্রিণিয়ার 

ও সেক্রেটারীর পদ লাঁভ করেন । 

ভারতায়দিগের মধ্যে এইদপ উচ্চপদ 

লাভ অপেক্ষাকৃত খিরন। তিন 

বিনরী ও ধন্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিণেন। 

১৯৩০ সাপে তিনি পরলোক গমন 

করেন। 
অমদ। প্রসাদ সরকার, 

সাহেব) যুক্ত প্রদেশ প্রবাসী 

বিশিষ্ট বাঙ্গালীদের অগ্ততম। ১৮৮২ 

সালে কলোনী নামক স্থানে ভীহার 

জন্ম হর । তিনি পাঞ্জাবের একাধিক 

স্থানে স্কুলে অধানন করিরা, এলাহাবাদ 

হইতে স্কুল ফাইনেল পরীক্ষা উত্তীর্ণ 

হন। তৎপরে যথা কালে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

বিভিন্ন পরাক্গায় উতভীর্ণ হইয়া, ১৯০৪ 

রায় 

জীবনী-কোষ ৪২৬ 

সালে রলায়ন বিদ্যায় পারদশিত। লাভ- 
পূর্বক ভি, এস্-সি, উপাধি প্রাপ্ত হন। 

পরীক্ষায় কৃতকার্যাতার ফলম্বপ্ণপ 

[ঙনি একাধিক, পদক ও পুরস্কার 

প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিন বৎমর 

মা।সক একশত টাকা করিয়৷ গবেষণ।- 

বুত্তি লাভ করেন | তৎপরে 

প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে কনম্ম গ্রহণ 

করিয়া, রসায়ন বিদ্ভার অধাপক নিষুক্ত 

হন! একাধিকবার তিনি অস্থায়ী 

ভাবে আবহ-বিদের কাধাও করিয়া 

ছিপেন। তিনি রসায়ন শান্ব বিষয়ে 

নান] গবেষণা করিনা পুত মগুল।" 

প্রশংনা লাভ করেন । ১৭২৪ সাদের 

ভুগাই মাসে তিনি পরলোক গমন 
করেন। 

অপরেশ চক্র মুখোপাধ্যায় - 

থাাতনাম। নাঁটাকার ও অভিনেতা । 

তিনি বশোহর জিলার অধিবাসী 

ছিলেন। তাহার পিত! বিপ্রদাস 

মুখোপাধ্যার কিছুকাল “কৃষক” নানক 

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাঁল্য- 

কালেই আভনর করার দিকে তীভার 

[বিশেষ আগ্রহ ছিল। যোড়শবর্ষ বয়সে 

'একটি সখের থিয়েটারে প্রবেশ করেন । 

পরবস্তী জীবনে একজন সুদক্ষ অভি- 

নেতা এবং শাট্যকার পে প্রসিদ্ধি 

লীভ করেন। বৈদেশিক নাটকগুপির 

ছারাখলম্বনে তিনি যেসকল নাটক 

ব্চণা করেন, সেগুলি তাহার রচনা- 



৪২৭ 

কৌশুলে সম্পূর্ণভাবে দেবীয়নূপ লাভ 
করিয়াছিল। তিনি অভিনয় শিক্ষাদান 

কার্ষেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জন 
১২৮২ শ্রাবণ, মৃতু ১৩৪১ জৈোষ্ঠ । 

অপুর্ববকৃষ্ণ দেব, রাজ! বাহাদুর _ 
কলিকাতার শোভাবাজারের 'প্রণিদ্ধ 

জমিদারবংশে তাহার জন্ম হঘ। তিনি 

স্ব্ং সুপণ্ডিত ও শিক্গাবিস্তারেও 

যত্বণাণ ছিলেন । তিনি ফাশী ভাষার 

উংকষ্ঠ কপিতা রচনা! করিতে পারিতেন। 

তদানীন্তন দিল্লীর মুবল বাদশাহকক 

(তনি 'রাজকবি' উপাধি প্রাপ্ত হন। 

রাজা নবকৃষ্ণ তাহার পিতামহ এবং 

মহাঁরাঁজ। রাজকৃন্চ তাহার িত। 

ছিলেন । 

অগ্গর__তাঁমিল সাধক | মান্দ্রাজ 

প্রদেশের কুডডালৌর জিণার অধিবামী 
ছিলেন। বাণ্যকাঁলে জৈন সাঁধুদের 

সংস্পর্শে আলিয়া! তিশি জৈন মত অব- 

গ্বন করেন। পরে হাহার মত প্রি 

পর্তন হওরায়। জৈন মন্াসীদের 

প্ররোচনায় পল্লপধবংশীয় নৃপতি কডব- 

কর্তৃক বিশেষ নির্যাতিত হন। বাছা 

তাহার অমীমান্ত ধৈষ, ক্ষমাশলতা 

প্রভৃতি মহ্দ্গুণে আকরু্ট হইয়া স্বয়ং 

অপ্পরের শিষ্য হইয়া শৈব মত গ্রহণ 

করেন। অগ্নরের রচিত গাথা সকল 

দাঁক্ষণাত্যে বুল প্রচলিত আছে । 

তিনি অতি গভীর ভাবপুর্থ সঙ্গীতা বলীও 

রচনা করিয়াছিলেন। তাহার গভীর 

ভারভীয়-এতভিহাসিক অবিনাশচজ্ঞ 

ধর্মভাবের জন্ত তিনি পর্ধন্র পুজিত 
ইইতেন। 

অবিনাশচক্দ্র ঘোষ -_ খ্যাতনামা 
ঙ্গলী সঙ্গীতজ্ঞ । ঞ্ুপদ গায়করূপে 

অবিনাশবাবু সর্ধত্র গুণীগণের মধ্ো 

উচ্চস্থাঁন লাভ করিতেন। সঙ্গীতচর্চা 

বাপদেশে তিনি ভারতের নানাস্থানে 

গমন করিয়া ছিলেন। সেই স্থত্রে 

নাল ভাষার তাঁভাব অধিকার জন্মে । 

তিনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্ধয শেখ মুরাদ 

আলি খর শিষ্য ছিপেন। যৌখনে 

তিনি শারীর চচ্চারও কৃতিত্ব লাভ 

করিয়াছিলেন এবং নানাস্থানে সং 

সাহসের পরিচয় প্রদ!ন করেন। তিনি 

নানারপ উৎকৃষ্ট বাছ্যন্ত্রও স্বহস্তে 

শিন্ম(ণ করিতে পারিতেন। জন্ম ১২৭৪ 

বঙ্গন্দ; মৃত্যু ১৩৪২ বঙ্গাব। 

অবিনাশ চক্র বন্দ্যোপাধ্যায় _ 
১২৬১ বাংলার বৈশাখ মাসে ২৪পরগণার 

অন্তর্গত পাণিহাঁটী গ্রামে তাহার জন্ম 

ইয়। বালকাঁপে কঠোর দরিদ্রতার 

সহিত সংগ্রাম করিয়। শিক্ষ। লাভ 

করেন। গ্রাম্য বিগ্ভাপয়ে বাংল! পাঠ দমা- 

পন্ করির। কলিকাতা ভবানীপুরহথ লগ্ডন 

মিশন স্কুলে ইংবেজি শিক্ষার জন্য ভর্তি 

হন। মাত ছয় বংসর তথায় অধ্যয়ন 

করিয়া, মেধা ও অধ্যবসায় বলে ৫ম স্থান 

অধিকার করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইনা, বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে 

চিকিৎস! বিগ্তা৷ অধ্যয়নের জন্য মেডিকেল 
টিসি 



অমোঘ বজ 

কলেজে প্রবেশ করেন । সেই স্থানেও 

অসাধারণ মেধা ও অধাবসায় বলে, 

একাধিক বৃত্তি ণাভপুর্ধক সকল 

পরীক্ষায়ই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া 

উত্তীণ হন। ৩ৎপরে ১৮৮০ শ্রীঃ অব্ধে 

এপাহাঁবাদে গমনপুব্বক চিকিৎগা 

কার্ধে ব্রতী হন। অল্প কাল মধোই 

৬থায স্ুচিকিৎসক বলির খ্যাতি পাত 

করেন এবং চিকিৎসা খিগ্ভায় পার- 

দর্শিতাঁবশতঃ প্রচুর অর্থ উপার্জন 

করেন। তিনি অতিশব দবিদ্রবংনণ 

ছিলেন। বহু ছুঃগ্ত পীড়িত নরনারীকে 

বিনা পারিশ্মকে চিকিৎসা কৰিতেন। 

শিমণা পাহাড়ের নিকটস্থ ধরমপুর 

ক্ষয়রোগ চিকিতৎসাশ্রমে তিনি অসেক 

দিন বিন। বেতনে রোগীর চিকিৎসা 

করিয়াছিলেন । খেরি জিলা? অগ্তগত 

পনাপুর গ্রামে, প্রান্ধ ৩৫ হাজার ঢাক। 

বায় করিয্া, একটী রোগ প্রতিষেধ ভবন 

(1১79561)601101)) ) নিম্মাণ করির। 

ক্ষয়রোগীদের থাকিবার জন নান। 

প্রকার সুব্যবস্থা ক'ররাছিলেন । 

এলাহাঁবাদ বিশ্ববিদ্থালঘ্ে তিনি এক 

সহজ টাকা দান করেন । এঁ টাকার 

নদ হইতে 7১.৩০. পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ষোত্তম 

ছাতকে পুরস্কীর দেওয়া হয়। 

বঙ্গাকে তিনি পরণোক গমন করেন। 

অমোঘ বজ--একজন বৌদ্ধতন্ত্।- 

চাধ্য। তাহার গুরুর নাম_-বজজবোধি: 

একুশ খ্সর বমসে অমোথ বজ গর 

১৩৩৯ 

জীবনী-কোবৰ ৪২৮ 

সহিত চীন দেশে গমন করেন। তাহারা 

গুরু-শিষ্বটে সেই দেশে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার 

করেন । চীন দেশে উহার আলোচন। 

বহু বাপক হইয়াছিল। চীন সম্রাটের 

আদেশে তিনি অধিক সংখ্যক তন্ুগ্রস্থ 

সংগ্রহ করিবার জঙ্ক একবার ভারতে 

আগমন করেন। গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া 

চীনে প্রত্যাবর্তন করিলে, চীন সম 

তাহাকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। 

অমোঘবভ্র শতাধিক তত্ত্বগ্রস্থ চীন ভাষায় 

অন্রবাদ করেন। তিনি পেখানে পিশেষ 

সমাদৃত ৩ইতেন এবং বন্ধ লোক 

হান শিষ্য হইয়।ছিল। অমোঘবজ্গ 

ব্বী;ঃ অঈ শতাবীর প্রথমার্ধে ণর্ভমান 

ছ্ 

অন্িকাচরণ গুপ্ত__ তাহার জন্ম স্থান 
হুগণা জিণাণ অন্তগত শতাঙ্গামোড়া 

গ্রাম । “মহারানা ভিক্টোরিয়া) পুরাণ 

কাগজ, 'জনক্ধ্ চপ্লিত হুগণীর 

ইতিহাস? প্রভাত গ্রন্থ তাহার রচিত । 

অন্ধিকা চরণ লাহা!-কলিকাতার 
প্রধিদ্ধ লা] বংশীয় জমিদার ও 

খ্যণসায়ী জয়গোবিন্দ লাহার পুত্র। তিনি 

কণপিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, 

প্রেসিডেন্সা জেলের পরিদর্শক প্রভৃতি 

লানাখিধ সম্মানজনক পদে প্রতিষ্ঠিও 
ছিলেন। তীাহারই পুর পক্গাতত্ববিদ 

সহাচরণ লাহা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রে 
ন্থপগডিত ডাঃ বিমলা। চরণ লাহ। । 

অর্থদশা _ নৌদ। সম্প্রদায়ের থের- 
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বাদীদের মতে গৌতম বুদ্ধের পুর্বে 
আবিতত চবিবশ জন বুদ্ধের অন্ততম | 
বুদ্ধ দেখ 

অশ্বলায়ন--জনৈক ভ্রিবেদক্ঞ ব্রাঙ্ষণ। 

সমবিশ্বামী অন্ঠান্ত ত্রান্ধণগণের প্ররো- 

চনায় তিনি বুদ্ধদেবের সহিত ব্রাঙ্ধণ- 

গণের শ্রেষ্ঠত| সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 

গমন করেন। বুদ্ধদেবের যুক্তি বলে 

তিনি স্বীকার করিতে বাঁধ্য হন যে, 

ব্রাহ্ণগণ শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়৷ "দাবী 

করিতে পারেন না । অন্ষ্ঠ নামক 

অপর এক ব্যক্তির নহিতও বুদ্ধদেবের 

জাতিতত্ব লই আলোঁচন। ভয় এই 
বিচাবেও বদ্ধদেব জনলাভ করেন। 

৷ 

আকমল্ উদ্দিনঃ মোহাম্মদ বিন্ 

মোহাম্মদ -_ মুসলমান ধন্মশাস্থ 

“হিদায়া”র একজন ভাঁষ্কার। 

উৎকৃষ্ট গ্রন্থথানি ১৮৩৭ হীঃ অবে 

কলিকাতায় মুদ্রিত হইর়াছিল। ১২৮৪ 

স্বীঃ অবে (৭৮ হিঃ) তাহার মুতুয হয় 

আকা বাবা, কুচক খী-থাঙ্গানার 
নবাব সরফরাজ খার ( ১৭০৯-১৭৪০ 

সাঁল) অন্যতম পুত্র। নবাব আলীবদ্দী খ 

কর্তৃক সরফরাজ খা যুদ্ধে নিহত হইলে 

আনীবন্থীই বাঙ্গানলার নবাব হন: 
তখন সরফরাজ খার ভগিনী,আলীবন্দী 

খাঁর জ্যেষ্ঠ জামাত। নোয়াজিস মোহা- 

ম্মদের অন্তঃপুরে কম্ম গ্রহণ করেন। 

ভারতীয়-এঁতিহাজিক আজমল খু! 

তাহার নাম লুফিসা বেগম ছিল। 

তিনি আক। বাবাকে পোল্যপুত্র গ্রহণ 

করেন। আঁলীবদ্দী খা, খান তালুক 
হইতে তীহাদের জ্বীবিকার উপযোগী 

বৃত্তি নির্ধীরিত করিয়া! দিয়াছিলেন ! 

আচ্ছে_ নামান্তর বলন্দ আথতার। 

দিলীর মুঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহের 

জাত! | তিনি সাধারণতঃ আচ্ছে 

সাহেব নামেই পদ্জিচিত ছিলেন। তিনি 

একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। 

তাহার রচিত গ্রন্থ “নাহদ- ও-আখতার 

১৭২৬ সালে সমাপ্রু ভয়। 

আজমল খঃ হাকিম জাতীয়তা- 
বাদী নেতা ও প্রসিদ্ধ ইউনানী 

চিকিৎসক ৷ ১৮৪২ খ্রীঃ অবে তাহার 

জন্ম হয়। তাহ।র পুর্ব পুরুষগণ সম্রাট 

বাবরের সময়ে ভারতে আগমন করেন। 

তীাঁর পিতামহ এবং পিতাও পাঞ্জাবের 

প্রসিদ্ধ চিকিৎসা বাবসায়ী ছিলেন | 

হাকিম আজমল খ! ইসলামিক রীতি 

অনুসারে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। আরবী, 

ফার্মী ও উদ্দ, ভাষায় এবং সাহিত্য, 
গণিত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সুপপ্ডিত 

ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ অবে তিনি আরব 

ও ইরাকের বহু প্রসিদ্ধ এবং তীর্থ স্থান 

ভ্রমণে গমন করেন এবং তথা হইতে 

অনেক প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া 

আনেন । তৎপরে ১৯১১ সালে তিনি 

আনার ইয়োরোপ ভ্রমণে গমন করেন 

ইংলও, ফ্রান্স, জা ম্মানি, অষ্টিয় প্রভৃতি 



আড়বক 

দেশে চিকিংসালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয় 

প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা 

লাভ করেন। তুরস্কের রাঙ্জধানীতে 
তিনি বিশেব সমাদর প্রাপ্ত হন। 

এ সময়ে তিনি মিসরও পরিভ্রমণ 

করেন। তান চিকিতৎসাশান্ত্র সম্বন্ধে 

কয়েকখানি উৎকৃষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেন। 

দিলীতে ইউনানী মতে চিকিৎসা বিদ্যা 

শিক্ষার জন্য তিনি তিবিবয়া কলেজ 

- প্রতিষ্ঠা করেন । উহ। তাহার জীবনের 

এক প্রধান কান্তি । ইউনানী ও 

আমুর্ধেদীয় মতের সংমিশ্রনে এক 

চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ন তাহার জাধনের 

এক চেষ্ট| ছিল। ১৯১৮ সালে তিনি 

প্রকাণ্ত ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে 

যোগ দান করেন। এ বৎসরে দিল্লিতে 

কংগ্রেসের যে অ.ধনেশন হয়, তিনি 

তাহার অভার্থন সমিতির সভাপতি 

ছিলেন । ১৯১৯ পালে পাঞ্জাবে রাজ 

নৈতিক আন্দোলন অতি গুরুতর 

আকার ধারণ করে । সেই মময়ে 

জনসাধারণের উপর তাহার অসাধারণ 

প্রভাব পরিলক্ষিত হয়| বস্ততঃ তাহার 

হার স্থিরবুদ্ধিঃ এবং ধার প্রকৃতি লোৰ 

জননায়করূপে না থাকিলে, তখন 

পঞ্জাবের রাজনৈতিক অবস্থা আরও 

গুরুতর অবস্থায় উপস্থিত হই । ১৯১, 

সালে তিনি মহাজ্বা গান্ধী প্রবর্তিত 

সত্যগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেন। 

মহাত্ব। গান্ধীর কারাবাস কাঁলে তিনি 

জীবনী-কোষ ৪৩০ 

জননানকরূপে অনেক গুরুতর ঝাজ- 

নৈতিক বিষয় পরিচালনা করেন। 

তিনি উদার মতাঁবলম্বী নেত৷ 
ছিলেন। হিন্দু ও মুনলমান, উভয় সম্প্র- 
দায়ের উপরই তাহার অসাধারণ প্রভাব 
ছিল এবং তিনি বরাবরই তাচাদের 

মিলনকামী ছিলেন । ১৯২১স।লে 

আহম্মদাবাদ কংগ্রেমে তিনি সভাপতির 

পদ লাভ করেন। ১৯২৫ খ্রীঃ অন্দে 

স্বাস্থ্য তঙ্গ হেতু তিনি মাময়িক ভাবে 

রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে অবসর 

গ্রহণ করেন এবং স্বাস্থ্য লাভার্থ ইংলগ্ডে 

গমন করেন। কিন্তু তথায় তাহা; 

স্বান্থোর বিশেষ উন্নতি হর নাই । দেশে 

প্রতাবর্তন করিয়া পুনরাঁর চিকিৎম! 

নাবসায়ে প্রবৃন্ত হন, ১৯২৭ সালের 

ডিসেম্বর মাসে দিল্লী নগরে তিনি পর- 

লোক গমন করেন। 

আড়বক _ হৃষ্টক আড়বক গৌতম 
বুদ্ধের গৃহী শিপ্চদের অন্তম ছিলেন। 

বাহার ভিক্ষুদিগকে তাহাদের ব্যবহার্য 

চারি প্রকার দ্রব্য প্রদান করিতেন, 

অ[ডবক তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 

তছ্চিন্ন তিনি সাতটা বিশেষ গুণেরও 

অধিকার] ছিলেন। 

আতম্বন -- দশনামী সন্নযাসীরা 

বায়ান্নটা মড়ি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত । 

ক একজন সিদ্ধ পুরুষ এক একটা 

মড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। মহাত্বা আতম্ 

বন এইপপ একটা মড়ির প্রতিষ্ঠাতা ৷ 
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আতা হোশেন খা_তীাহার কবিজন 

স্বলভ নাম তহশীল। তিনি চাহার 

দরবেশ” নামক গ্রন্থ রচন| করেন। কিন্ু 

ধর গ্রন্থে ফা ও আরবী শব্দ অধিক 
থাকায়, লোক সমাজে তাহ! তত 

আঘৃত হয় লাই। দিলীর মীর আসমান, 

চাহার দরবেশের একটা খরল অনুবাদ 

উর্দু, ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। ইহাই 

সর্বজন সমাদৃত হয়। আতা হোশেন 

লক্ষৌ নগরীর নবাঁৰ আঁসফ উদ্দৌলার 

সমসামঘিক ছিণেন | 

আদম হাঁফিজ-_-একজন মুসলমান 

ফকির ঠিশি শিখগুরু তেগবাভা- 

দুরের সমসামখিক ছিলেন । আমা 

আওবঙ্গজীব বাভাছুর দমল 

করিবার জন্ত সৈহ্ প্রেরণ করেন। 

তেগণাহাছর ও আদম হাফিজ যুদ্ধে 

পরাঁজিত হইয়! বন্দী হন. পরে আদম 

হাফিজ নির্বাসিত ও তেগ্বাহাছুর 

ঘাতক হস্তে নিহত হন । 

আনন্দ চক্র রায়, রাজ।- বীরভূমের 
অন্তর্গত মল্লারপুরের নিকটবর্তী, ডামর। 
নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন | 

তাহার পিতার লাম বাঁখড় 

ভবানীমঙ্গল কাব্যের কবি 

নারায়ণ তাহার সভামদ ছিলেন । 

আপাজী-_মহা রাষ্পতি রাজারামের 
পত্বী তারাবাই অতি তেজস্থিনী রাণী 

ছিলেন | স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি 
তাহার নাবালক পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীর 

তেগ 

চনত | 

গলা 

ভারভীয়-এতিহাসিক আপা সাহেব 

পক্ষে কিছুদিন মহারাষ্ট্র রাজ্য শাসন 
করিয়াছিলেন | মুঘলের! সেতারা 

ছূর্গ অধিক।র করিলে, তারাবাই তাহার 
প্রধান সেনাপতি পরশুরাম ত্রিন্বককে 
পুন: সেতার! অধিকাঁর করিতে আদেশ 
করেন। পরশুরাম আপাজী নামক 

এক ব্রাঙ্গণকে তাহ! অধিকার করিতে 

নিযুক্ত করেন। আ'পাখী সন্ন্যাসী বেশে 

অতি কৃচ্ছ সাধন দারা মুঘলদের বিশ্বাস 
উৎপাদনপুন্নক ছুর্গে প্রবেশ করেন । 
'আতি কেনে ছুর্গস্থ হিন্দু সৈশ্ঃদিগকে 
তিণি স্বপক্ষে আনয়নপুর্বক পরণ্ত- 
পাণকে সংবাদ প্রেরণ করেন। পরশ্ু- 

রাম ক্ারিকালে ছুর্গ আক্রমণ করি! 
অতি সহজে আঁধক।র কগেন। 

আপা সাহেব- নাগপুরের ভোঁনলে 

বংশায় একজন রাঁজ। | ১৮১৬ খ্রীঃ 

অন্দে দ্বিতীর রথুজীর মৃত্যু হইলে, তাহার 
বিধবা পত্বী ও তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র আপা 
সাহেবের মধ্যে বিবোধ উপস্থিত হয়। 
পরিশেষে আপা সাহেব সিংহাসন লাঁভ 
করেন ইংরেজদের সহিত প্রথমে 
তাহার সত্ব ছিল। কিন্ব সিংহাঁসন 
লাভ করার পরে, তাহার মনোভাবের 

ব্যতিক্রম হন তিনি তৎকালীন 
পেশোয় দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের সহিত 
মিপিত হইয়া, ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃন্ত হন। ১৮১৭ খ্রীঃ অবের সীতা- 
বলদির সমরে তিনি পরাজিত হন। 
প্রথমে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে রাজ্যে 
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আফতাব চাদ 

প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছ,ক ছিলেন কিন্ত 

পরে তাহার বিরুদ্ধ মলোভাঁৰ বুঝিতে 

পারিয়া, তাহাকে রাজাচ্যুত করিয়| 

তীছার পিতৃব্য পুত্র তৃতীয় রঘুজী 

ভোনলেকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। 
আপ! সাহেব রাজা লাভে বঞ্চিত হইর! 

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রস্থান করেন। 

১৮৪০ খ্রীঃ অবে জয়পুবরাজ্যে তাহার 

মুত্যু হয়। 

আফতাব চাদ, মহারাজ1-_তিনি 
বর্ধমানের মহারাজ! মহাতাঁৰ টাদের 

পোষ পুত্র | গর; অন্দে 

সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়। তিনি সম্পন্তি 

পরিচালনের অধিকারী হন। তিনি? 

মহীরাজ মহাতাব টাদের হায় শানাবপ 

জনহিতকর কাধ্যে উৎসাহী ছিলেন। 

মহাতাব চাদ মহাভারত বাঙ্গালায় অনু 

বদ ও মুদ্রণ করিতে মাঁরন্ত করেন, 

তাহার পুত্র আফতাব চাদ তাহা সম্পন্ন 

করেন | তীাহারই সময়ে বদ্ধমানে 

কলেজ, সাধারণ পাঠাগ।র, দরিদ্র ছাত্র 

নিবাস, ব্রহ্ম মন্দির প্রভৃতি জনহিতকর 

৪ ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রতিষ্টান স্থাপিত হয় । 

আবদুর রহিম, মুন্সী-_বাঙ্গালী 
মুনলমান সাহিত্যিক ও সাংবাদক। 

মুমলমানদিগের মধ্যে তিনি অতি পূর্বেই 
সাহিত্য আলোচন! করিতে থাকেন। 

“মিহির ও স্ুধাকর, এবং “মুসলিম 

হিতৈষী” নামক ছুইথাঁনি পত্িকার তিনি 
কিছুকাল সম্পাদক ছিলেন। ইস্লাঁম 

১৮৮১ 
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ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি কয়েক 

খানি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। পরিণত 

বয়সে ১৩৩৮ বঙ্গান্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

আবদুল আজিজ-_(৩) বিজাপুরপতি 
আদিল শাহের সময় তিনি শিবনার 

দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন । আলী আদিল 

শাহ ১৬৭২ খ্রীঃ অবে পরলোক গ্নমন 

করিলে সেকেন্দর আদিল শাহ রাজ 

হন। তাহার সময়ে, ১৬৭৫ সালে 

শিবাজী শিবনার দুর্গ অধিকার করেন। 

পুব্নে ডইবার চেষ্টা করিয়াও আবদুল 

আগ্জিজের বীরত্বে মহা রাষ্ট্রের। পরাজিত 

হইয়াছিল । এই সমল যদ্ধে হু 

মতাঁরাহ্ সৈন বন্দী হয়। কিন্কু আবদুল 

আজিজ তাহাদিগকে মুক্তি দেন। 

আবদুল বাকী-_“নয়াশির-ই-রহিমী, 

নামক গ্রন্থের রচয়িতা । এই গ্রন্থে 

সমাট আকবরের রাজ দরবারের সমুদয় 

বিখাত মন্ত্রান্ধ লোক, কণি, গ্রন্থ 

কারের জীবন চরিত বণিত আছে। 

১৬১৭ সালে এই গ্রন্থ রচনা শ্যে হয়। 

গ্রন্থকার ১৬২৬ সালে পরলোক গমন 

করেন। 

আবদুল সমাদ খ-দিল্লীর সম্রাট 
ফিঝোকশিয়ারের সময়ে তিনি কাশ্ীরের 
শাসনকর্ত1! ছিলেন। সম্রাটের আদেশে 

তিনি শিখগডরু বান্দাকে দমন করিতে 

বাইয়া তাহাকে বন্দী করিয়! দিল্লীতে 

আননন করেন। বান্দা আত নিষ্ঠুর 
ভাবে ১৭১৬ সালে নিহত হন। আবছুন 
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সমাদ খ! ও তাহার বংশধরদের অত্যা- 

চাঁরেই শিখশ।ক্ত আরও উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল। 

আবদুল্প। সুহওয়াদ্রী, সার-_১৮৭৫ 
শ্বীঃ অব তিনি ঢাক নগরীতে জন্ম 

গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম 

হজরত মৌলান! ওবায়েদ উদ্দৌল!। 
তিনি ঢাক মাঁদ্রীসা, ঢাকা কলেজ, 

ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ে শিক্ষা 

সমাপন করিয়া লগ্নে কিংস 

কলেজে অধ্যয়ন করেন। ব্যারিষ্টারী 

পাশ করিয়1 তিনি ইউরোপের ফ্রান্স, 

জান্মানি, অগ্টী)া তৃরক্ক এবং মিশর, 

ইঠালি প্রভা , ইন করেন। 

তিল বি এ, ৪ এন্ 

আর টীতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান 

অধিখার কবে । ইহ! ছাঁড়। ইংরেজ, 

দর্শন, ও ফাশীতেও এন, এ১ পাশ 

করিধাছিলেন । কলিকাতা বি” 

খিদ্ভাণয়ে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে (তান 
প্রথম 8), 1). উপাধি প্রাপ্ত হন : 

মুদলগণন রাজ্যসমূহের ছুর্দশা দর্শনে 

অতিশয় হইয়া, তিনি ছাত্রজীবনেহ 
রাষ্টী* আন্দোলনে যোগদান করেন। 

তাহার কম্মশক্তির পরিচয় পাইয়', 

তুরস্ক ও পারন্তের রাষ্ট্র নায়কের! তাহার 

প্রতি আকৃষ্ট হন । তিনি তুরস্ক হইতে 

“এফতেখা। উরুল মিল্লৎ, ( “মুস্লেম 
জাতির গৌরব, ) উপাধি প্রাপ্ত হুন। 
ত্রিপলি ও বস্কান যুদ্ধকালে তিনি 

৫৪৪ 

'শাক্াা 

ভারভীয়এভিহাসিক আবু! 

“হেলালে আহ্মর' ফণ্ডের জন্ত যথেষ্ট 
পেবা করেন। তিনি কয়েক বৎসর 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের আরবী 

বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১১ মালে 
তিনি ঠাকু রল প্রফেসার ছিলেন, এবং 
পরে সেনেটের একজন সদন্ত হয়েন। 

তিনি টিপুন্থলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতে 
হাঁয়দরের পৌত্রের কন্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । তাহার শ্বশুর মীরজ! 
মোহাম্ম্দআলী কলিকাঁতার সেরিফ ও 

বঙ্গীয় ব্যবন্থাপক সভার সদস্ত ছিলেন। 
স্তার 'আবদুল্ল। ১৯১০-১৯২৩ ঘ্রীঃ অব 

পধ্যন্ত বঙ্গীর বাবস্ক'পন্ : শর সদস্য 

ছিলেন । গত ও টি শবে, 
খেশ।ফত 

সহত গাল ত।লে অগ্রথগ হহতে ৭ 

পারিলে৩, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধাচখণ 

করেন এাই। তিনি বন্থক।ল কলি- 

কাঁতা খেলাফত কমিটির সভাপতি 

ছিপেন , ততৎপরে খেলাফত কমিটির 
উৎসাহ মন্দীভূত হঈলে, তিনি পরলোক- 

গত চিন্তবুগ্রনের প্রবর্তিত শ্বরাজ্যদলে 

যো'দান করেন | স্বরাজী সন্ত 

হিঞাবেই তিনি ১৯২৪ সালে নির্বাচনের 

পর, বাঁংলার ব্যবস্থাপক সভার ডিপুটা 

সভাপতি নিযুক্ত হন। নিখিল-বঙ্গ 

প্রজা সমিতির মনোনীত প্রার্থরপে 

তিনি পরে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের 

সন্ত নির্বাচিত হন। তিনি সাঁউখবর। 
কমিটির এবং সাইমন কমিশনের সদস্ক 

|০7116, 



ঘাধু আলী 

ছিলেন। ১৯২৯ হইতে ১৯২৩ সাল 

পর্যাস্ত তিনি মেদিনীপুর জেল! বোর্ডের 

চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২৬ সালের 

কলিকাতার দাঙ্গা, হাঁঙ্গামার পর, 

বাঙ্গালাঁর রাজ নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি 

অবশাঙ্গ হইয়া! পড়িলে, তিনি ইণ্ডে- 
পেণ্ডে্ট মুসলমান পার্টি প্রতিষ্ঠা 
করেন। কিন্তু নানা কারণে তাহাঁও 

বার্থ হইয়া যায়। নিখিল বঙ্গ প্রজা 

সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবাঁর পর, তিনি 
তাহাতে যৌগদান করেন। তিনি 

মুলমান আইন ও ইসলাম ধর্ম সন্বন্ধে 

কয়েক খানি মুলাবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন 

করেন। শেষজীবনে তিনি সরকারের 

শ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 

এককালে তাহাকে বাঙ্গাল! সরকার 
অনভিগ্রেত ব্যক্তি বলিয়াই মনে করি- 

তেন। তাই তাহাকে একবার মিঃ 

এ, রন্ুল ও জয়শোয়ালের সহিত এক- 

যোগে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 

অধ্যাপকের পদ হইতে বিতাড়িত করা 

হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী 

মানে তিনি পরলোক গমন করেন। 

তিনি দার্শনিক ও বহু প্রাচ্য প্রতীচ্য 

ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। 

আবু আলী কলন্গর, শেখ- তিনি 

সাধারণতঃ আবু আলী কলন্দর শেখ 

রাফ উদ্দিন পান্পিথী নামে খ্যাত 

ছিলেন। পার্কের অন্তর্গত ইরাক 

তাহার, জনস্থান। কিন্তু ভারতে 

জীবনী-কোষ ৪8৩৪ 

আগমন করিয়া তিনি পাঁনিপথেই 
অবস্থান করিতেন। এই স্থানেই প্রার 

একশত বৎসর বয়মে ১৩২৪ খ্রীঃ অে 

তাহার মৃত্যু হয়! তিনি একজন 

সাধক ছিলেন তাহার সমাধিক্ষেত্র 

পবিত্র জ্ঞানে এখনও বনু মুদলমান।দর্শন 

করিতে গমন করিয়া থাঁকেন। 

আবুল আলা, মীর-_আগ্রার অধি- 
বামী মীর আবুল ওয়াফা হাসনার পুত্র । 

১৫৮২ সালে তাহার জন্ম হয়। রাজ 

মাঁননিংহ যখন বাঙ্গালার শাঁসনবর্তী 

হইয়া আগমন করেন, তখন, নি 

হাজার সৈন্বের অধিনায়ক রূপে তাহার 

সহিত এদেশে আনেন । কিছুকাল পরে 

তিনি আজমীরে, পরে আগ্রায় চলিয়। 

যাদ। ১৬৫১ সালে তথায় তাহার 

মৃত্া হয়। তিনি একজন নক্সবন্দী 

ও খাজ1! আহরার বংশধর ছিলেন। 

এখনও বহু মুসলমান তাহার সমাধি 

দর্শনার্ঘ তথায় গমন করিয়া থাকেল। 

আবুল হোশেন, মীর--তিনি দিল্লীর 

সমাট বহলোল লোদীর অন্যতম মন্ত্রী ও 

সেনাপতি ছিলেন ৷ তাহাঁরই বুদ্ধি 

কৌশলে প্রসিদ্ধ গ্রথম কালাপাহাড় 

( অন্ত নাম মোহাম্মদ ফমূলী) ধুত 

ও বন্দী হইয়া দিল্লীর সম্রাট বহলোল 

লোঁদীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

'কালাপাহাড় প্রথম” দেখ। 

আভড় -_ গুজ্ধররপতি দিদ্ধরাজ জয়- 

সিংহ দেবের রাজত্বকালে ( ১৭৯৪- 



৪৩৫ 

১১৪৩ সাল) আভড় নামে একজন 

প্রচুর ধনশালী বণিক ছিলেন। অনহিল- 
পুর পন্তন নামক স্থানে তাহার জন্ম 

হয়। তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান 

হইয়াও সাঁধুতা ও অধ্যবসায় বলে প্রচুর 
ধনলাভ করেন। তিনি বহু জৈনতীর্থে 

বহুসংখ্যক মন্দিরের জীর্ণ সংস্কারের জন্য 
প্রচুর অর্থ বর করেন। 

আমীর খসকরু-_মুসলমান অধিকারের 

প্রথম ভাঁগের একজন খ্যাতনাম। হিন্দি 

কবি। তীাহাররচিত, কবিতা ও গান 

হিন্দুস্থানে খুব প্রচলিত । তিনি নিজ 

প্রতিভাবলে হিন্দি কৰিতায় অনেক নৃতল 

ছন্দের অবন্তারণ। করেন । 

আধ্যাবর মগুল-_ইদ্রাকপুর জমি- 
দ|রীর রাঁজ।। জমিদারীর আঁধপতিগণ 

রাঁজ। নামে খ্যাত । দিনাজপুর, রংপুর 

ও বগুড়া জেলার কতক অংশ লইয়। 

ঘোড়াঘাট সরকার অবস্থিত । হ্হা 

ইদ্রাকপুর জমিদারীর অন্তর্নত | 

আর্য্যাবর' মণ্ডণ ইহীরই বংশধর । 

আধ্যাররের পুত্র রাজা! ভগবান এই 

বংশের শেষ রাঁজ11 এই রাঁজবংশ 

ব্দ্ধন কুটার রা! নামে পরিচিত । 

আলী আমজদ খ1-_১৮৬৭ খ্রাষ্টাবে 

মৌলবী আলী আমজদ খা! জন্মগ্রহণ 
করেন। ত্রাহীর পিতার নাম আলী 

আহাম্মদ খ'। আলী আমজদ খাঁ৭ 

পাচ বৎসর বয়সে তাহার পিতার মৃতু 

হয়। 'তিনি শ্রীহট্রেই বাল্যকালে গভর্ণ 

ভারতীয়-্তিহালিক আলি ইসাম 
মেন্ট স্কুলে পড়িতেন কিন্তু তিনি উচ্চ 
শিক্ষা গ্রহণ করিবার পূর্বেই জমিদারীর 
শীসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে 

বাধ্য হন । তিনি একজন উৎকৃষ্ট 
শিকারী ছিলেন। ঝড় বড় ব্যান্রাদি 

হিং জন্ত শিকার করিয়। তিনি 

স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 

তিনি অতিশয় সদাশয়, উদার প্রব্কৃতি 

ও দানশীল জমিদার ছিলেন। যাহারা! 

তাহার সংস্রবে একবার আপগিফ্াছিলেন 

তাহারা তাহাকে তুলিতে পারেন নাই। 
একবার ত্রপুরার মহারাজ রাধাকিশোর 

মানিক্য বাহাছুর তাহার গুণে মুগ্ধ 

হইয়া তাহার আলয়ে গমন করিয়া- 

ছিলেন | খঁ। পাহেব ও তাহাকে 

যথোচিত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা 
করিয়াছিলেন । খ্রীঃ অব্ের 

ছুর্তিক্ষে প্র অঞ্চলের প্রজাদের তিনি 

বথেষ্ট মাহাধ্য করিপাছিলেন | ১৩১২ 

সালের ১০ই অগ্রহায়ণ তিনি পরলোক 

গমন করেন। 

আলি ইমাম, সৈয়দ-_-জাতীয়তাবাদী 
মুদণমান নেতা | বড়লাট লর্ড মিণ্টোর 
এ[ননকালে ভারত শাসন বিষয়ে যে 

নীতি প্রবছি ত হয়, তৎফলে সব্ধপ্রথম 

শুপতীয়কে বড় পাটের শাপন পরিষদের 

( ৮10079৮5 15%90016150 09810011 ) 

দন্ত করা হয় । সতোন্জ্রগ্রমন (পরে 

পড়) 1সংই সেই পরিষদের প্রথম 

ভারতীপ়্ সদশ্য । অল্পকাল-পরে ভি 

১৪৯৩৩ 



আলী মহায়েশী জীবনীকোব 

পদত্যাগ করিলে, সৈয়দ আলি ইমাম 

তাহার স্থলে মনোনীত হন। তিনি 

পরবর্তী জীবনে পাটনাঁয় আইন ব্যবসায় 
করিতেন। তথায় ১৩৩৯ বঙ্গান্দে তাহার 

মৃত্যু হয়। 

আলী মহ্থায়েমী -- দাক্ষিণাত্যের 
মহাঁয়েম নামক স্থানের অধিবাঁসী | 

তাহার পিতার নাম শেখ আহাম্মদ । 

তিনি তপশির রহমানী নামক কোরাণের 

ভাস্ত লিখেন। 

(৮৩০ ) তাঁহার মৃত্যু হয়। 

ই 
ইম্পে, সার এলিজা (517 1:1115). 
11006) ) তাহার পিতা এলিঙ্চা ইম্পে 

একজন সওদাগর ছিলেন । ১৭৩২ খ্রীঃ 

১৩ই জুন তাহার জন্ম হয়। ভারতের 
বড় জট ওয়ারেন হেষ্টিংস (2560 

[19১6।0০ন ১ সাহার সহপাঠী ছিলেন। 
তাহারা উভয়ে ইংলগ্ডের অন্তর্গত ওয়েট 
মিনিষ্টীরে ( 65820170989) শিক্ষা 

লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে ইন্পে 
১৭৭৩ শ্রীঃ অব কলিকাতা মুপ্রিম 

কোর্টের ( 900076706 0০০) প্রধান 

বিচারপতি হুয়া আগমন করেন । 
মহারাজ নন্দ কুমার বাঁয়ের ফাসির 
সকুম দিয়! তিনি বিখ্যাত হইয়াছেন। 
বারওয়েল নামক ( 82:61] ) এক 

সাহেব লন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল দলিল 

তৈয়ার করায় অভিযোগ আনয়ন 

১৪৩১ খ্রীঃ অবে হিঃ 

৪৩৬ 

করেন। এই অপরাধে জুরিরা তাঁহাকে 
অপরাধী সাব্স্থ করিলে, তৎকাঁল 

প্রচলিত ইংলগ্ডের আইন অনুসারে 

১৭৭৫ সালের ৫ই আগস্ট নন্দকুমারের 

ফাঁসি হয়। কেহ কেহ বলেন এই 
বিষয়ে হেষ্টিংসের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু 

ইহা! এখনও নিঃসন্ধিপ্বরূপে প্রমাগিত 

হয় নাই । ১৭৮৭ খ্রীঃ অন্ষে লড 

মিন্টো কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ 

মাঁনিত হয়। তিনি সেই মোকর্দীমায় 

স্বয়ং প্রতিবাদ করিলে, তাহা উঠাইয় 

লওয়া হয় । ১৮০৯ সালের ১লা 

অক্টোবর তিনি পরলে।ক গমন করেন 

'নন্দকুমার রায়, মহারাজা” দেখ। 

ইসমাইল হোসেন শিরাজী-_ 
জাতীয়তাবাদী মুসলমান দেশকর্মী। 
তিনি প্রকৃত স্বদেশ সেবক ছিলেন। 

উহার প্রকৃতিতে ও আচরণে সঙ্কীর্ণ 

মান্প্রদায়িকত।র প্রভাব ছিল না । তিনি 

সুলেখক ও বাগ্ী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ 

আন্দোলনের সময়ে তিনি উৎসাহের 

সহিত তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন । 

তুরস্কের বিরুদ্ধে বন্কান সমরে ( ১৯১১ 

সালে) ডাঃ আন্সারীর সহিত চিকিৎসক 
ও শুশ্রাষাকারী দল সহ তুরস্কে গমন 

করেন। মহাত্ম। গান্ধী প্রবর্তিত সত্যা- 

গ্রহ আন্দবোণনে যোগ দিয়! কারারুদ্ধ 

হন। বন্ধন যুদ্ধে তাহার কৃত কঙ্মের 

কথ। স্মরণ করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পর, 

তুরস্ক দেশ নেতা ুন্তাফ1! কমাদপাশ। 
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তাহার পুত্রকে তার যৌগে দমবেদনা 

জ্ঞাপন করেন। ১৩৩৮ বঙ্গাঝে বায়ান 

বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 

ঈ 

ঈশানচন্দ্র ঘোষ-_-১৮৫৭ খ্রীঃ অবে 

বশোহর জেলার খরমুতী গ্রামে তাহার 

জন্ম হয় । শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি 

ছাত্র পড়াইপ়! এবং সংবাদ পত্রে কাজ 

করিয়! প্রথমতঃ জীবিকার্জন আরম্ত 

করেন। ইংলিশম্যান ও অমৃতবাজার 
পত্রিকার সহিত তি।ন সংযুক্ত ছিলেন। 

১৮৮৫ সালে তিনি শিক্ষাবিভাঁগে 

যোগদান করেন | অতঃপর ১৯১৬ 

সাল পর্যন্ত স্বনামের সঙ্গে কাজ করিয়, 

তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

তিনিই সব্বপ্রথম বাঙ্গালীদের মধ্যে 

শিক্ষাবিভীগের সহকারী ডিরেক্টার 

হইন্নাছিলেন । ১৯৩ সাল হইতে 

১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি হেয়ার স্কুলের 

প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

তিনি যখন এ পদে নিযুক্ত হন, তখন 

উহার বিশেষ দুরবস্থা কিন্তু তাহার 

চেষ্টায় অচিরকালমধ্যেই স্কুলটি বাঙ্গলার 

অন্থতম প্রধান স্কুলে উন্নীত হয়। ঘোষ 

মহাশগ ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কত, পাঁলি 

প্রভৃতি ভাষায় এবং গণিত, দর্শন, 

ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি নান! বিদ্যায় 

সুপপ্ডিত ছিলেন । ইতিহাসেই তাহার 

সর্বাধিক অন্ুরক্ি ছিল। সাহিতা- 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক ঈশানচজ্ 

ক্ষেত্রে তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 
পালি জাতকসমূহের বাঙগলায় অনুবাদ। 
ইংরাজীতে জাতকের অনুবাদ কার্যে 
৬ জন বিখ্যাত পণ্ডিত নিষুক্ত হ্ইয়া- 
ছিলেন, অথচ বাঙ্গলায় ঘোষ মহাশয় 
একাকী সেই দুরূহ কার্ধ্য সম্পন্ন 
করেন। তিনি পূর্বে পালি জানিতেন 
ন।) পরিণত বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়। 
তিনি জাতক অনুবাদ করিবার জন্তই 
যৌবনো চিত উৎসাহে পালিভাষা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্ত ছিল, 
পৃথিবীর নানা দেশের প্রাচীন সাহিত্য, 
বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিবেন। তিনি 

ইলিরাড 'ও বিক্রমোর্বশী আংশিক অনু- 

বাদও করিয়াছেন; কিন্তু শেষ করিয়। 

যাইতে পারেন নাই। তিনি শিক্ষা 

ব্যবসায়ী ও সাহিত্যিক হইলেও, ব্যবসার 

ও বাণিজ্যে তাহার বিশেষ জ্ঞান 

ছিল। মুদ্রা! বিনিময়ের সমস্ত জটালত৷ 
তাহার নখদর্পণে ছিল। তিনি 

মৃত্যুকাঁল পধ্যস্ত একাধিক ব্যবসায় 

প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। 

ঘোঁষ মহাশয় দাতা ছিলেন ; কি 

নীরবে দান করিতেন। তিনি বনু- 

ব্যয়ে তাঁহার মালেরিয়া প্রপীড়িত 

পৈত্রিক গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়। 

তথায় জননীর নামে একটি দাতব্য 

চিকিৎসংলয় '৪ পিতার নামে একটা 
মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। তত্তিন্ন 

পুষ্কারিলী খনন, টিউব ওয়েল স্থাপন, 



কনার নামে একটি 

. 

০০) 

ঈশানচজ্জ 

রাস্তা নিম্মাণ প্রভৃতির দ্বারাও তিনি 

গ্রামবাসীদের উপকার করিয়া গিয়া- 

ছেন। কসৌলী ছাড়। যখন উত্তর 

ভারতের আর কোথাও জলাতঙ্ক 

রোগীর চিকিৎসালয় ছিল না, তখন 

তিনি বাঙলার রোগীদের অবস্থানের 

নিমিত্ত তথাঁর তাহার পত্বীর নামে 

একটি বাঙলো নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। 

যাদবপুর যক্ষা নিবাসে তান তাহার 

রোগীর জন্য 

অর্থ প্রদান করিয়াছেন | তাহার 

উইলেও তিনি নানাবিধ জনহিতকর 
কার্য্ের জন্য বহু টাকার ব্যবস্থ। করিয়। 

গিয়াছেন। জীবনে তিনি ধছ শোঁক 

পাইয়াছেন। নয় বখসর বয়সে তাহার 

পিভৃবিয়োগ হয় এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেএ 

কালে তিনি মাতৃশোক পাঁন। পঁচিশ 

বৎসর পুর্বে তিনি বিপত্বীক হন; তাহার 

তিন বৎসর পর, তাহার প্রথম পৌত্র 
( জোষ্ঠ পুত্রের একমাত্র সন্তান ), ১৯১৫ 

সালে তাহার একমাত্র কন্তা ও ১৯৯৩১ 

সালে তাহার দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু হয়। 
তাহার ছুই পুত্র 'ও কয়েকটি পৌত্র- 

পৌত্রী বর্তমান ; পুত্রদ্য়ের একজন 

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক প্রকল্প 

চন্দ্র ঘোষ এবং অপর জন বঙ্গবাসী 

কলেজের অধ্যাপক প্রতুলচন্ত্র ঘোষ । 

ঈশান চত্দ্র মুখোপাধ্যায়__জয়পুর 
প্রবাসী প্রনিদ্ধ বাঙ্গালী উচ্চ পদস্থ 
রাঁজকর্মমচারী । তিনি জরগ্ুরের ভূত- 

জীবনী-কোৰ ৪৩৮ 

ুর্বব মন্ত্রী প্রসিদ্ধ কান্তি চন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র এবং থাকার 

একজন প্রধান অমাত্য ও জায়গীরদার 
ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অন্দে তিনি জয়- 

পুর নগরেই জন্মগ্রহণ করেন | 
জয়পুরেই শিক্ষা! লাভ করিয়া তিনি স্বীয় 

পিতার নিকট রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি বিষয় 

প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করেন। পরে 

জয়পুরের মহারাজা কর্তৃক আপীল 
কোঁ্টের জজ নিযুক্ত হন। ১৯০১ অব্দের 

জানুয়ারী মাসে কান্তিচন্ত্রের মৃত্যু 

হইলে, কয়েক মাসের মধ্যেই মহারাজ 

ঈশান্চন্ত্রকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদশ, 

পূর্বক শাসন পারিষদের সদস্ত পদ 

প্রদান করেন। তিনি অতি দার্ধকাণ 

অতিশয় বোগাতার সহিত জয়পুর 

রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বহুবিধ গুরুতর 

দাঁয়ীত্ব পুর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

জয়পুরের, মহারাজা এবং ভারত সরকার 

উভরেই তাহাকে অতিশয় সম্মান করি- 

তেন । তাহার যোগ্যতার পুরস্কার 

স্বরূপ ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে বাঁয় ৰাহাছুর 

উপাধি প্রাপ্ত হন। 

তিনি অতিশয় জ্ঞানপিপাস্থ ছিলেন । 

হংরেজি, বাংলা, সংস্ক ত, হিন্দি ও উর্দূ, 
প্রভৃতি ভাষায় তাহার অধিকার 'ছল। 

বহু ভাষার গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করিয়। 

নিজ বাটাতে একটা উৎকৃষ্ট গ্রস্থাগার 

স্বপন করেন । পুরাতন হুপ্রাপ্য গ্রন্থ 

গ্রহ তাহার বিশেষ সখ ছিল । 
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চর্বিশ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগর 

তাহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। তিনি 

পিতার নামে কাস্তিচন্ত্র উচ্চ ইংরেজী 

বি্ধালয় প্রতিষ্ঠ। করিয়া উহার জন্ত 

প্রভৃত অর্থ ব্যস করেন | গ্রীমের 

সর্ধাঙ্গীন উন্নতির জন্যও তাহার যথেষ্ট 

চেষ্টা ও সাহায্য ছিল। 

জয়পুর প্রবাসী বাঙ্গালীদের তিনি 

নেতৃস্থানীয় ছিলেন এবং তাহাদের 

সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন, বিপদে সাহায্য 

দান প্রভৃতি তীহার জীবনের প্রধান 

কর্তব্য ছিল। ধর বিষয়ে তিনি সনাতন 

পন্থী ছিলেন । জ্য়পুরে নানারূপ পুজা- 
পার্বণ সম্পাদন করিয়া প্রবাসী 

বাঙ্গালীদের আনন্দ দান করিতেন । 

বাল্যকালেই তাহ।র ছুই অগ্রজের 

মৃত্যু হওয়াতে তিনি পৈতৃক বিস্তীর্ণ 

জায়গীর স্বর্ণগদালঙ্কার ভূষিত.তাজিমী, 
সরদারী ও গুকপদের অধিকারী হন । 

১৩৪১ বঙ্গাবে তাহার মৃত্যু হয়। 

ঈশ্বরী প্রতাপ নারায়ণ রায়, রাজ! 
-- একজন খ্যাতনাম। প্রাচীন হিন্দী 
কৰি । তিনি পড়রৌনার জমিদার 

ছিলেন | তাহার কৃষ্জলীলা বিষয়ক 

কবিতাগুলি বিশেষ সমাদৃত । 

উ 
উড রফ সার জন -_ (91: 0০1 

দ্য ০০৫২০? ) কলিকাতা হাইকোর্টের 

একজন খাতনাম! বিচারপতি এবং 

ভারভীয়"এঁতিহাসিক উড রফ 

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের বিশিষ্ট 
অনুরাগী পণ্ডিত। ১৮৬৫ খ্রীঃ অবে 
তাহার জম্ম হয়। ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা! লাভ 

করিয়া তিনি ১৮৯ গ্রীঃ অন্দে এদেশে 

আসিয়া কলিকাত। হাইকোর্টে আইন 

ব্যবসায় আরম্ত করেন। ক্রমে ১৯০৪ 

খীঃ অবে বিচারপতির পদ লাভ 

করেন । ১৯২২ ত্বীঃ অবেে অবসর 

গ্রহণ করিয়া অক্পফোড বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
ভারতীয় আইনের অধ্যাপক পদ গ্রহণ 

করেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও 

সংস্কৃতির প্রতি তাহর সবিশেষ শ্রদ্ধা 
ছিল। তন্ত্রশান্তর ও তন্ত্রমত সম্বন্ধে 
গভীর গবেষণা করেন। আর্থার 
এভেলন (4৮])] 58100) এই 

ছদ্ম নামে একাধিক তন্তগ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। তাহার এই কার্যে হাই 
কোটের খাতনাম। ব্যবহারজীবী 
অটলবিহারী ঘোষ বিশেষ সন্থায় 

ছিলেন | বস্ততঃ অটলবাবু ও 
উডরফ সাহেব পরম্পর সহোঁদর তুল্য 

ছিলেন | তাহারা উভয়ে একযোগে 
তন্ত্রশান্ত্র গ্রচার ও ব্যাথা। ক্যাধ্যে লিপ্ত 

ছিলেন । মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 

শিবচন্ত্র বিদ্বার্ণৰ তাহাদের গুরু স্থানীয় 

ছিলেন। কি আশ্চর্য! মাত্র চারি 

দিনের ব্যবধযনে নিজ নিজ স্বদেশে এই 
ছুই মহাত্মা! অটলবাবু ও সার জন 
উডরফ পরলোক গমন করেন। (পৌষ 
১৩৪২, ডিসেম্বর ১৩৩৫)  * 



উপেজনাথ 

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়__বন্ুমৃতী 
নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র পব্চিলক | 
বন্গুমতী পত্রিকা পরিচালনা সুত্রে 

প্রথিতযশ। লেখক লেখিকদে গ্রন্থাবলী 

সহজমূলযো সাধারণের লন্য করিবার 

এক বামনা তাহার হয়। তদনুসারে 

প্রথমতঃ বন্ুমূতীর গ্র/হকবর্গকে এঁনদপ 

গ্ন্থাবলী অল্পমূল্যে দিবার আয়োজন 

হয়। ক্রমে বন্গুমতা কাধ্যালয় হইতে 

বাঙাঁলাদেশের প্রায় সমুদয় শ্রেষ্টলেখক 

ও লেখিকাঁদের গ্রন্থাথলী অগ্লমল্যে 

বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 

এইভাবে সাহিত্য প্রচারে 
উপেন্দ্রবাবু+ জীবনের এক "শব 

'র“চন্টর 

ছি চা সহ 

৬/ব্যোমকেশ মুস্তোৌবী) ৬০ 

দমজপতি, শ্রীদক্ত ভলদর ছেন 

৬পাঁচকছি বলে গাধার প্রত গুনিদ্ 

সাংতাসেবাগণ এককালে বর্ন হও 

সম্পাদনক।ধ্যে পিযুক্ত ছিলেন ! 

বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে উপেজ্রনাথ 

পরলোক গমন করেন। 

১৫ 

জীবনী-কোষ 

? নানক গ্রহ প্রকাশ করেন। 

88৫ 

উপেন্দ্রনাথ সেন __ (কবিরা 
কলিকাঁতার কলুটোলার প্রসিদ্ধ বৈ? 

বংশ সভভৃত চন্ত্রকিশোর সেনের পুর 
হিতবাদী নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা 

তিনি অন্ততম পরিচালক ছিলের্ন 
বস্ততঃ, তাহাদের অর্থানুকুল্যে এ 
অন্বান্ত প্রকার সাহাযোই হিতবা 

দীর্ঘকাল পরিচালিত হইয়া ছল। শ্বদে 

আন্দোলনের সময়ে তাহারা ঘনিষ্ভা 

তাভার মহিত যুক্ত ছিলেন। বঙ্গ* 

কটন মিলস্ প্রতিষ্ঠার তিনি একর 
অগ্রণী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল উহাঃ 

পরিচালন কাধ্যের ফাহত জংশ্লি। 

টিদেন। 

উমাচরণ মিত্রা হ পভ" 

£গ (6০ এ কে ভার 02 ব্খ্ | 51761 

ঘুর - ৮ | নি ৩৯৬ রি 

তবু তন এপ 

কল" চা স্্ এ ৮ ৮ শক 

১৪৫. ৮7 ৮গালে ধক ওিছ। 

তু 

পৃন্তকই তঙক।লে ভলমছাজে আদৃত 

হহর!।ছল। 












